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ÁST A – ÚDAJE O PEDKLADATELI
Orgán vydávající územní plán:
1. msto Hradec nad Moravicí
2. Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí
3. Zástupce: Ing. Karel Hanák – starosta obce
khanak@muhradec.cz
tel.: 553 783 930
Poizovatel:
1. Mstský úad Hradec nad Moravicí, odbor výstavby a ÚP
2. Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí
3. tel.: 553 783 937

ÁST B – ÚDAJE O KONCEPCI
1. Struné shrnutí obsahu a hlavních cíl územn plánovací dokumentace, vztah
k jiným koncepcím
Struné shrnutí obsahu ÚP
Územní plán msta eší funkní vymezení ploch obce a uruje uspoádání ploch pro rekreaci,
bydlení, prmysl, infrastrukturu, zele, lesní i vodní plochy a další, a to z hlediska mnoha
kritérií, vetn vztahu k životnímu prostedí a pípadné kolizi s prvky ochrany pírody
a krajiny. Územní plány tak pedstavují závaznou šablonu pro využití a podobu celého území
obce.
Územní plány jednotlivých obcí erpají ze zásad územního rozvoje kraje a svoje cíle
pizpsobují politice územního rozvoje.
Urbanistická koncepce územního plánu vychází ze základních možností daných geografickou
polohou sídla a jeho urbanistickou strukturou a dále ze základních požadavk a cíl, které byly
stanoveny v zadání na zpracování návrhu územního plánu. Respektuje a rozvíjí stávající
urbanistickou strukturu území a v návaznosti na ni uruje podmínky pro další rozvoj funkních
ploch. Klade draz na ochranu pírodních hodnot v území a stanoví podmínky, které zaruí
ochranu pírody a krajiny, pípadn posílení ekostabilizaních funkcí, za souasné podpory
sociálních, architektonických a kulturních hodnot pedmtného území.
Zájmová oblast obce Hradec nad Moravicí se nachází v Moravskoslezském kraji a tvoí ji osm
katastrálních území: Hradec nad Moravicí, Benkovice, Bohuovice, Domoradovice, Kajlovec,
Filipovice, Jakubovice a Žimrovice.
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Dvodem poízení zmny . 1 ÚP Hradec nad Moravicí byly požadavky samotné obce
i soukromých fyzických a právnických osob.
Základní požadavek zadání zmny .1 ÚP spoívá v provení stávajících zastavitelných ploch
(pevážn pro bydlení), navržení nových ploch pro bydlení ve vhodnjších lokalitách,
vymezení nových parkovacích míst, navržení ploch pro rekreaci a ešení dalších problém
v pedmtném území, jako je skutená poteba ploch pro sportovišt, trasování ÚSES atd.
Hlavní rozvojové pedpoklady obce, uplatnné v ešení zmny . 1 ÚP, vychází ze snahy
respektovat urbanistickou strukturu sídla a zárove skutené poteby a požadavky obce
i soukromých subjekt. Rozvojové zámry jsou navrženy v pímé návaznosti na již zastavné
území, s ohledem na ochranu pírodních hodnot (ochrana pírody a zemdlského pdního
fondu) a respektování limit dopravní a technické infrastruktury.
ešení zmny  1 ÚP bylo zpracováváno s ohledem na územn analytické podklady, platný ÚP
a nadazené ÚPD.
V rámci ešení zmny . 1 ÚP jsou respektovány následující požadavky a poteby využití
pedmtného území:
 pi vymezování nových zastavitelných ploch se vychází z prognózy vývoje potu
obyvatel, kdy se poítá s mírným nárstem obyvatel ve stedndobém horizontu (do
r. 2028)
 vymezení nových ploch pro bydlení ve výhodnjších lokalitách
 územní rozvoj bude ešen v bezprostední návaznosti na již zastavné území
 prokázání nezastavitelnosti nkterých ploch
 bude zohlednna technická a ekonomická dostupnost veejné infrastruktury
 respektování jednotlivých urbanistických funkcí v krajin
 respektování stávajících architektonických, historických a kulturních hodnot v krajin
 posílení sportovn-rekreaního využití území
 respektování pírodních limit
 zachování a posílení funknosti ÚSES
 zachování funknosti i doplnní protierozních opatení
 navržení nových ploch veejné zelen
 rozšíení ploch pro tžbu
 respektování zámr z nadazené ÚPD (peložka silnice I/57, prtah I/57, regionální
ÚSES, významné krajinné horizonty, cyklotrasy, OV)
V rámci 1. zmny územního plánu byly vymezeny následující plochy:
Zastavitelné plochy:
BM – bydlení mstské
BV – bydlení venkovské
OVK – vybavenost komerní

7

EKOAUDIT, spol. s r.o.
Podnásepní 1h, 602 00 Brno

ZMNY .1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRADEC NAD MORAVICÍ
hodnocení vlivu koncepce na životní prostedí a veejné zdraví

RS – sport a rekreace
D - doprava
TN – tžba nerost
TI – technická infrastruktura
PV – veejná prostranství

Plochy bydlení mstské (BM)
Oznaení plochy; k.úZ1/1a; HnM
Z1/10, 14; HnM
Z1/19; HnM
Z1/36; HnM

Výmra v ha

0, 08
0,49
0,2
1,19
0,38 (plocha zmenšena o Z1/40)
0,095 (plocha zmenšena pro ÚSES)

Z5; HnM
Z11;, HnM

Plochy bydlení venkovské (BV)
Oznaení plochy; k.ú.
Výmra v ha
Z1/42; Kajlovec
0,32
Z1/43; Kajlovec
1,21
Z1/30; Filipovice
0,1
Z1/18; Filipovice
0,19
Z1/13, 34; Jakubovice
0,38
Z1/4, 20; Jakubovice
0,57
Z1/23; Jakubovice
0,09
Z1/32; Jakubovice
0,3
Z1/29; Žimrovice
0,37
Z1/12; Žimrovice
0,4
Z1/57; Žimrovice
0,31
Plochy obanské vybavenosti - komerní (OVK)
Oznaení plochy, k.ú.
Výmra v ha
Z1/1b; HnM
0,38
Plochy sport a rekreace (RS)
Oznaení plochy, k.ú.
Z1/38; HnM
Z1/33; Žimrovice

Výmra v ha
1,06

1,45
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Plochy dopravy (D)

Oznaení plochy, k.ú.
Z1/40; HnM

Výmra v ha
0,1

Plochy tžby nerost (TN)
Oznaení plochy, k.ú.
Z1/16; Bohuovice

Výmra v ha
10,15

Plochy technické infrastruktury (TI)
Oznaení plochy, k.ú.
Z1/7; Domoradovice

Výmra v ha
0,64

Plochy veejných prostranství (PV)
Oznaení plochy, k.ú.
Z1/35; Jakubovice

Výmra v ha
0,26

Jednotlivé vymezené plochy jsou zakresleny na výkresu návrhu zmny . 1 ÚP, který
zpracovala firma ATELIER ARCHPLAN Ostrava s.r.o. Hlavní výkres je jako píloha . 1
souástí tohoto dokumentu SEA.
Plochy pestavby:
Vymezeny jsou plochy pestavby pro bydlení mstské (BM) – plochy . P1/31 v k.ú. Hradec
nad Moravicí; plochy pro bydlení venkovské (BV) – plocha . P1 v k.ú. Domoradovice
a plochy pro vybavení veejné infrastruktury . P1/27 a P15 v k.ú. Hradec nad Moravicí.
Plochy zelen:
Nejsou navrhovány žádné nové samostatné plochy zelen.
Veejná zele bude rozšíena v rámci návrhových ploch s jiným funkním využitím.
Zásady urbanistické koncepce
Urbanistická koncepce vychází ze základního rámce daného polohou a urbanistickou strukturou
obce, která sestává z osmi sídel (k.ú.) s rozdílnými možnostmi vývoje, která jsou oddlena
plochami les a polí. Všechna k.ú. zahrnují sídla seveného tvaru s koncentrovanou zástavbou.
Charakter obce je uren výrazným terénním reliéfem, ve kterém dominuje zámek, eka
Moravice a její niva.
Koncepce rozvoje území spoívá ve vytváení pedpoklad pro udržitelný rozvoj území,
spoívajícím ve vyváženém stavu vhodných podmínek pro udržení píznivého životního
prostedí, pro hospodáský rozvoj a pro soudržnost spoleenství obyvatel území.
Pevažujícími funkcemi ešeného území je funkce obytná a rekreaní, ásten obslužná
a omezen výrobní a dopravní.
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Základní podmínky návrhu urbanistické koncepce jsou následující:
 vycházet ze stávající struktury osídlení za zachování všech hodnot území (kulturní,
historické, pírodní atd.)
 zohlednit prognózu demografického vývoje obyvatelstva
 jednotlivá sídla ešit samostatn jako oddlené celky
 podpora rozvoje bydlení
 územní rozvoj Hradce nad Moravicí ešit pedevším na levém behu eky Moravice
 posílení sportovn-rekreaního potenciálu obce
 využití hospodáského potenciál ložisek nerostných surovin
 respektování pohledových horizont (s ohledem na významné hodnoty v obci)
 pi navrhování ploch dbát na životní prostedí a zachování ekologické stability krajiny
 zachovat prostupnost krajiny
 zohlednní zámru peložky silnice I/57 mimo zastavné území obce do východního
obchvatu sídel
Územní rozvoj msta je omezen mírn nevyváženými hospodáskými podmínkami širšího
regionu a zásti i podmínkami životního prostedí (kvalita ovzduší, odkanalizování, prtah
frekventované komunikace mstem).
Územní rozvoj v rámci zmny . 1 ÚP navazuje na koncepci pvodního ÚP.
Vtšina nových rozvojových ploch je situována v mstské ásti Hradec nad Moravicí.
S ohledem na urbanistickou koncepci jsou ve zmn . 1 vymezeny nové funkní plochy, další
plochy jsou z pvodního ÚP vypuštny:
Plochy pro bydlení:
Rozvoj obytné zástavby je ešen pevážn v k.ú. Hradec nad Moravicí navržením nových ploch
mstského bydlení Z1/1a (zvtšení zahrady, vedle zastavného území), Z1/10, 14 (v návaznosti
na obytnou zástavbu, obklopena stávajícími plochami bydlení), Z1/19 (navržena uvnit
zastavného území), Z1/36 (ve vazb na obytnou zástavbu, ulice na Vyhlídce), pvodní plocha
Z5 je zmenšena o 0, 1 ha pro plochu dopravy Z1/40. Vypuštna je pvodní plocha Z10, která je
zcela zastavna. Z pestavbových ploch byla pro bydlení mstské navržena plocha P1/31.
V k.ú. Benkovice nebyly navrženy nové plochy pro bydlení, vypuštny nebo korigovány
(zmna velikosti) byly pvodní plochy venkovského bydlení Z1, Z3 a Z6.
V k.ú. Bohuovice nebyly navrženy nové plochy bydlení, byly vypuštny plochy urené pro
venkovské bydlení Z1, Z2, Z6, Z7, Z8.
V k.ú. Domoradovice nebyly navrženy nové plochy bydlení, vypuštny nebo korigovány
(zmna velikosti) byly plochy pro venkovské bydlení Z3 a Z6. Z pestavbových ploch je
navržena plocha P1, kdy má být plocha pro obanské vybavení nahrazena plochou pro
venkovské bydlení.
V k.ú. Kajlovec byly navrženy nové plochy urené pro venkovské bydlení Z1/42 (doplnní
obytné zástavby Kajlovce v intravilánu obce) a Z1/43 (podél komunikace), velikostn
korigována byla pvodní plocha . Z3.
V k.ú. Filipovice byly navrženy nové plochy venkovského bydlení Z1/30 a Z1/18 (ob plochy
v návaznosti na zastavné území), pvodní plochy Z1, Z5, Z6 a Z7 byly vypuštny nebo
korigovány.
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V k.ú. Jakubovice byly navrženy nové plochy pro venkovské bydlení Z1/13, 34 (nenavazuje
pímo na zastavné území, ale využívá stávající dopravní infrastrukturu), Z1/4, 20 (v
návaznosti na zastavné území), Z1/23 (navazuje na zastavitelnou plochu), Z1/32 (v návaznosti
na zastavné území), vypuštny nebo korigovány byly pvodní plochy Z5 a Z7.
V k.ú. Žimrovice byly navrženy nové plochy venkovského bydlení Z1/29 (v návaznosti na
zastavné území), Z1/12 (v návaznosti na zastavné území), Z1/57 (doplnní mimo zadání),
vypuštny nebo korigovány byly pvodní plochy Z3 a Z4.
Plochy obanského vybavení - komerní:
Nová plocha obanského vybavení Z1/1b je navržena v k.ú. Hradec nad Moravicí (navazuje na
plochu dopravní – pro erpací stanici).
Pvdní plocha Z7 je vypuštna v k.ú. Domoradovice.
Plochy pro sport a rekreaci:
Je navržena plocha nová Z1/38 v k.ú. Hradec nad Moravicí (plocha je urena pro zízení
travnatých ploch hiš) a plocha Z1/33 (navržena v záplavové zón) v k.ú. Žimrovice.
Plochy pro dopravu:
Pro dopravu je v k.ú. Hradec nad Moravicí vymezena nová plocha Z1/40 – parkovišt u
hbitova.
Plochy pro tžbu nerost:
Rozvoj tžby nerost pedstavuje plocha Z1/16 v k.ú. Bohuovice (vymezena v návaznosti na
stávající plochu TN).
Plochy pro technickou infrastrukturu:
Plocha Z1/7 pro technickou infrastrukturu (biologická OV + píjezd k OV – Z1/58) je
navržena v k.ú. Domoradovice.
Plochy veejných prostranství:
V k.ú. Jakubovice byla navržena plocha Z1/35 (píjezd k OV).
Plochy drobné výroby:
V k.ú. Domoradovice byla vypuštna plocha pro drobnou výrobu Z10.
Plochy smíšené mstské:
V k.ú. Hradec nad Moravicí byly vypuštny pestavbové plochy obytné smíšené P1-9.
Plochy zelen:
Veejná zele je navržena v rámci ploch s rozdílným využitím (plochy veejných prostranství).
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2. Zhodnocení vztahu územn plánovací dokumentace k cílm ochrany životního
prostedí pijatým na vnitrostátní úrovni.
Vztah k jiným koncepcím
Relevantními dokumenty, které by mly být pi zpracování zmny . 1 ÚP Hradec nad
Moravicí zohlednny a které se vztahují k hodnocení vliv na životní prostedí
a lidské zdraví, jsou:
 Strategický rámec udržitelného rozvoje eské republiky, platný od roku 2010,
schváleno v lednu 2010 Usnesením vlády . 37
 Státní politika územního rozvoje R 2008
 Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, které nabyly úinnosti 4.2. 2011
 Aktuální koncepní materiály Moravskoslezského kraje
 Koncepce a strategie ochrany pírody a krajiny (Nadregionální a regionální ÚSES
Moravskoslezského kraje)
 Krajinný ráz Moravskoslezského kraje
 Generel dopravy Moravskoslezského kraje
 Záplavové území vodního
Moravskoslezského kraje

toku

Moravice

stanovené

Krajským

úadem

 Koncepce rozvoje cyklodopravy na území Moravskoslezského kraje
V souvislosti se Strategickým rámcem udržitelného rozvoje R je nutno brát ohled na pt
prioritních bod:
- spolenost, lovk a zdraví
- ekonomika a inovace
- rozvoj území
- krajina, ekosystémy a biodiverzita
- stabilní a bezpená spolenost
Tyto zásady navrhovaná zmna . 1 ÚP obce Hradec nad Moravicí respektuje, za rozvoje ploch
pro bydlení, navýšení obanské vybavenosti a ploch pro rekreaci, zvýšení propustnosti krajiny
a stabilizace a doplnní prvk ÚSES.
 rozšíení ploch pro bydlení, mstského i venkovského typu; nkteré pvodní lokality
byly jako neperspektivní vypuštny a byly navrženy nové vhodnjší
 plochy jsou nov vymezovány tém výhradn v pímé návaznosti na zastavnou
plochu
 je respektováno harmonické mítko krajiny, pedevším s ohledem na pohledové
horizonty (zejména cenných kulturn historických hodnot v území)
 návrhem jsou respektovány a rozvíjeny pírodní, civilizaní a kulturní hodnoty v území,
vetn urbanistického, architektonického a archeologického ddictví – koncepce
rozvoje sleduje efektivní využití ploch v zastavném území a nové plochy eší
v návaznosti a logické vazb na zastavné území
 v rámci koncepce zmny ÚP je posilována ekologická stabilita krajiny – je doplnno
trasování ÚSES pro posílení ekologické prostupnosti území
 je ešena nová plocha pro biologickou OV
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 je vymezena plocha pro rozšíení tžby nerost
 z nadazené ÚPD je respektován vymezený koridor pro výstavbu peložky silnice I. t.
. 57
Z Politiky územního rozvoje R vyplývají pro pedmtnou oblast pedevším požadavek:
 vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích jen ve výjimených a zvlášt
zdvodnných pípadech
Ve zmn . 1 je v aktivní zón záplavového území vodního toku Moravice navržena plocha
pro rekreaci Z1/33 v k.ú. Žimrovice. V navržené ploše jsou však pipuštny pouze rekreaní
plochy hišt a sportovišt sluitelné s polohou v aktivní zón záplavového území (nap.
zatravnná plocha hiš a sportoviš s penosným sezónním mobiliáem a vybavením, apod.).
V souvislosti s požadavky Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje vyplývají
následující zámry, které jsou již v ÚP zapracovány a zmnou . 1 jsou respektovány:
 D69-silnice I/57-stavební úpravy
 DZ4c-peložka silnice I/57
 regionální a nadregionální prvky ÚSES
 cyklotrasy Hradec nad Moravicí-Opava-státní hranice R/Polsko, cyklotrasa
Kylešovice-Chvalíkovice-Hradec n/M
 návrh splaškové kanalizace Hradec n/M, Bohuovice a Kajlovec zakonené v OV
Branka u Opavy a návrh kanalizace a OV v Jakubovicích
Širších vztah se týká návrh cyklostezky po pravém behu Moravice v k.ú. Hradec nad
Moravicí, který pokrauje dále do katastru sousední obce Branka u Opavy. Ve zmn .1 je
zapracovaná jako lokalita 1/39. Návaznost cyklostezky na rozpracovanou územn plánovací
dokumentaci sousední obce bude dohodnuta v rámci projednání zmny .1.
Koncepce ochrany pírody a krajiny byla zohlednna pi respektování a posílení prvk ÚSES,
zohlednna je pítomnost pírodního parku Moravice a NPR Kaluža, nov vymezené plochy
byly navrženy mimo územní kolizi s EVL „Údolí Moravice“. Významné krajinné prvky jsou
respektovány.
Ochrana krajinného rázu a nedotení pohledových horizont (pedevším kulturn historických
dominant – zámek) bude dosaženo respektováním stanovených podmínek prostorového
uspoádání vymezených ploch. Nová zástavba je situována pedevším v návaznosti na
zastavnou zástavbu mimo pohledov exponované lokality.
Jsou zohlednny plochy pro dopravní infrastrukturu, které pedstavují peložku komunikace
I. tídy mimo zastavnou ást obce.
Pro vodní tok Moravice je definováno záplavové území, ve kterém je navržena nová plocha pro
rekreaci a sport.
Koncepce cyklodopravy je respektována, je navržen úsek samostatné cyklostezky vedoucí po
pravém behu Moravice v lokalit 1/39 v severní ásti k.ú. Hradec nad Moravicí.
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V rámci ešeného území nebyl v souasné dob zaznamenán žádný investiní zámr, který by
podléhal posuzování vliv na životní prostedí, hodnocení EIA, dle zákona 100/2001 Sb..
Slouený vliv dalšího zámru v blízkém okolí obce Hradec nad Moravicí s navrhovanou
1. zmnou ÚP obce na životní prostedí lze vylouit.

3. Údaje o souasném stavu životního prostedí v ešeném území
a jeho
pedpokládaném vývoji, pokud by nebyla uplatnna územn plánovací
dokumentace
Z hlediska širších vztah leží obec Hradec nad Moravicí v okrese Opava v Moravskoslezském
kraji. Msto se rozkládá jižn od Opavy, v malebném údolí eky Moravice, pi soutoku
s Hradenou. Msto je situováno v kopcovitém terénu, obklopeno zalesnnými stránmi.
3.1. Geomorfologie
Území obce Hradec nad Moravicí se nachází dle geomorfologického lenní v následujícím
systému:
Systém
Provincie
Subprovincie
Oblast
Celek
Podcelek
Okrsek

Hercynský
eská Vysoina
Krkonošsko-Jesenická soustava
Jesenická oblast
Nízký Jeseník
Vítkovská vrchovina
Hemanická vrchovina

Vliv územního plánu na složky ŽP:
Nerealizací 1. zmny ÚP Hradec nad Moravicí se geomorfologické lenní území nezmní.
3.2 Geologie
Geologicky patí Nízký Jeseník k variskému horstvu, které je vyvrásnno v mladších
prvohorách (v karbonu). V té dob se na tomto území nacházelo moe, na jehož dn se ukládaly
vrstvy, které oznaujeme jako kulm (droba, bidlice). Pozdji v tomto území docházelo také
k výlevm edi.
Hemanická vrchovina je lenitou vrchovinou tvoenou spodnokarbonskými drobami
a bidlicemi s lenitým reliéfem, široce zaoblenými rozvodními hbety a mladými, hluboce
zaezanými údolími s píkrými svahy.
V niv eky Moravice se nachází deluvio-fluviální písité hlíny, hlinité písky a soliflukní
hlinitokamenité sedimenty.
Vliv územního plánu na složky ŽP:
Nerealizací 1. zmny ÚP Hradec nad Moravicí se geologické lenní území nezmní.
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3.3 Chránná ložisková území a poddolovaná území, sesuvná území
V ešeném území se nachází výhradní ložisko Bohuovice . 3032300 a dobývací prostor
Bohuovice . 70299.
V zájmové oblasti je nutno respektovat sesuvná území.
Vliv územního plánu na složky ŽP:
Nerealizací zmny . 1 ÚP Hradec nad Moravicí se plochy oznaené jako CHLÚ, poddolovaná
území a sesuvná území nezmní.
Naopak realizací pedkládaných zmn dojde k rozšíení povrchové tžby v kamenolomu v
Bohuovicích navržením nové plochy pro tžbu nerost TN Z1/16.
3.4 Pdní pokryv, ZPF, PUPFL
Z morfologického hlediska rozeznáváme v ešeném území pedevším kambizem typické
a rankerové. V nivách ek se jedná o fluvizem modální a stratifikované. V menším rozsahu se
mohou vyskytovat také gleje, i pseudogleje.
V území Hradce nad Moravicí pevažují lesní pozemky: tvoí je 2 261 ha les, tj. 51% z celého
území obce (ešené území Hradce nad Moravicí má 4 405 ha). Lesy pevažují v jižní ásti
ešeného území. Zemdlská pda tvoí jen 39% z celkové rozlohy obce, tj.1 706 ha, z toho
orné pdy je 60%, tj.1 028 ha, trvalých travních porost 34%, tj. 574 ha. Zemdlská pda
pevažuje v severní ásti ešeného území.

Na ešeném území se nachází hlavní pdní jednotky (HPJ) následujících charakteristik, které
mohou být pedkládanou zmnou . 1 ÚP doteny:
HPJ

22

26

Charakteristika
Pdy arenického subtypu, regozem, pararendziny, kambizem, popípad i
fluvizem na mírn tžších substrátech typu hlinitý písek nebo písitá hlína
s vodním režimem ponkud píznivjším než pedcházející

Kambizem modální eubazické a mezobazické na bidlicích, pevážn stedn
tžké, až stedn skeletovité, s píznivými vláhovými pomry
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Kambizem modální eubazické až mezobazické na pískovcích, drobách,
kulmu, brdském kambriu, flyši, zrnitostn lehké nebo stedn tžké lehí, s
rznou skeletovitostí, pdy výsušné

37

Kambizem litické, kambizem modální, kambizem rankerové a rankery
modální na pevných substrátech bez rozlišení, v podornií od 30 cm siln
skeletovité nebo s pevnou horninou, slab až stedn skeletovité, v ornici
stedn tžké lehí až lehké, pevážn výsušné, závislé na srážkách

40

Pdy se sklonitostí vyšší než 12 stup, kambizem, rendziny, pararendziny,
rankery, regozem, ernozem, hndozem a další, zrnitostn stedn tžké
lehí až lehké, s rznou skeletovitostí, vláhov závislé na klimatu a expozici

41

64

Pdy jako u HPJ 40 avšak zrnitostn stedn tžké až velmi tžké s ponkud
píznivjšími vláhovými pomry
Gleje modální, stagnogleje modální a gleje fluvické na svahových hlínách,
nivních uloženinách, jílovitých a slínitých materiálech, zkulturnné, s
upraveným vodním režimem, stedn tžké až velmi tžké, bez skeletu nebo
slab skeletovité

Kvalita ZPF je hodnocena tzv. BPEJ (bonitovaná pdn ekonomická jednotka). Ptimístný kód,
kterými jsou veškeré ZPF v R definovány také obsahuje dvojíslo, které udává hlavní pdní
jednotku (HPJ). Tj. syntetická agronomická jednotka charakterizovaná pdním typem,
subtypem, substrátem a zrnitostí vetn charakteru skeletovitosti, hloubky pdního profilu
a vláhového režimu v pd. Stanovení BPEJ se provádí pouze u pdních typ, které náleží do
ZPF.
Vtšina navrhovaných ploch se nachází ve III., IV. a V. tíd ochrany ZPF, což pedstavuje
pdy s nízkou produkní schopností, u kterých lze pedpokládat efektivnjší nezemdlské
využití. Pouze v k.ú. Žimrovice (I. t. – Z1/33; Z1/12; ást Z1/29), resp. k.ú. Jakubovice (II.t.
- ást plochy Z1/13, 34; Z1/4,20; Z1/32) a minimáln v k.ú. Filipovice (II. t. - Z1/18) zasahují
nkteré z návrhových ploch do I., resp. II. tídy ochrany ZPF.
Do PUPFL zasahuje pouze plocha TN Z1/16 v k.ú. Bohuovice a plocha TI Z1/7 v k.ú.
Domoradovice. Nkteré plochy jsou navrženy v 50m ochranném pásmu lesa. U ásti lesního
pozemku v k.ú. Kajlovec bude zmnno využití – kdy hospodáský les bude peveden na
souást LBC.
Vliv územního plánu na složky ŽP:
Nerealizace zmny . 1 ÚP nebude mít vliv na složení a kvalitu pdního pokryvu jak u ZPF,
tak u PUPFL.
Naopak realizací zmny . 1 ÚP dojde k záboru ZPF a PUPFL.
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3.5 Hydrogeologie a hydrologie, CHOPAV, záplavová území
Z hydrogeologického hlediska spadají podzemní vody obce Hradec nad Moravicí do rajónu
6611 – Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry.
íslo hydrologického poadí je 2-2-02-02-0730. Území zájmové oblasti spadá do povodí
Moravice, která pramení ve svahu hory Vysoká hole v Hrubém Jeseníku ve výšce 1 170 m,
která u Komárova ústí do eky Opavy jako její nejvýznamnjší pítok, v Tebovicích se spojuje
s Odrou a vlévá se do Baltického moe. Délka toku je 100.5 km, plocha povodí cca 900 km2.
Pravým pítokem eky Moravice je v zájmovém území tok Hradená. Dalšímí vodními toky na
zájmovém území jsou nap. potoky Zaviliší, Meleek, Raduka, Bukovický potok.
ást zájmového území se nachází v záplavové zón vodního toku Moravice.
Ze stojatých vod se na území nachází vodní nádrž Kajlovecký rybník v k.ú. Kajlovec,
bezejmenný rybník v k.ú. Žimrovice a dv vodní nádrže v k.ú. Jakubovice.
Na území se nachází hydrogeologický vrt HMÚ se svým ochranným pásmem (kruh
o polomru 250 m).
Vliv územního plánu na složky ŽP:
Nerealizací zmny . 1 ÚP Hradec nad Moravicí se hydrogeologická rajonizace a odvodnní
pátením tokem Moravice nezmní. Také se nezmní množství vodních ploch v doteném
území, pouze je žádoucí, aby bylo navrženými opateními zamezeno možným erozním vlivm
a aby bylo respektováno údolí Moravice jako pírodn cenné bohatství.
ást ešené oblasti se nachází v definovaném záplavovém území eky Moravice. Do aktivní
zóny záplavového území byla v k.ú. Žimrovice lokalizována nová návrhová plocha pro rekreaci
a sport Z1/33.
3.6 Krajinný pokryv
ešené území msta Hradec nad Moravicí náleží do krajinné oblasti Nízký Jeseník. Nejvtší
souvislý celek tvoí mstská zástavba Hradce nad Moravicí, šest vtších souvislých celk,
Domoradovice, Benkovice, Žimrovice, Kajlovec, Bohuovice, Jakubovice, 2 menší ásti sídla
Filipovice (Filipovice a Zábemí) a další jednotlivé domy a skupiny dom obytných,
rekreaních, výrobních atd.
K.ú. Hradec nad Moravicí je tvoeno pevážn krajinou zemdlskou harmonickou (severní
ást) a krajinou lesní (jižní ást), stejn jako k.ú. Žimrovice.
Vtšinu k.ú. Jakubovice pokrývá krajina leso-luní, malá ást je tvoena krajinou lesní.
K.ú. Domoradovice tvoí krajina lesní a zemdlská harmonická, k.ú. Kajlovec je pokryto
krajinou lesní. K.ú. Bohuovic a Benkovic tvoí krajina polní.
K.ú. Filipovice je pokryto krajinou zemdlskou harmonickou.
Hradec nad Moravicí leží v malebném údolí eky Moravice, pi soutoku s Hradenou,
v kopcovitém terénu na pedhí Nízkého Jeseníku. Z okolních kopc se otevírají krásné
pohledy na okolní krajinu. Dominantou msta je komplex Bílého a erveného zámku
s pilehlým rozsáhlým parkem.
V území Hradce nad Moravicí pevažují lesní pozemky: tvoí je 2 261 ha les, tj. 51% z celého
území
obce
(ešené
území
Hradce
nad
Moravicí
má
4
405
ha).
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Lesy pevažují v jižní ásti ešeného území. Zemdlská pda tvoí jen 39% z celkové rozlohy
obce, tj. 1 706 ha, z toho orné pdy je 60%, tj. 1 028 ha, trvalých travních porost 34%, tj. 574
ha. Zemdlská pda pevažuje v severní ásti ešeného území.

Území obce Hradec nad Moravicí pedstavuje hodnotnou krajinu, kdy velká ást ešeného
území (jižní ást) je souástí Pírodního parku Moravice a zbývající ást území je oznaena
jako území se zvýšenou estetickou hodnotou.

Vliv územního plánu na složky ŽP:
K zachování i rozvoji hodnot pírody a krajiny pispívá koncepce posilování ekologické
stability. V ešení zmny . 1 územního plánu jsou navrhovány nové plochy s ohledem na
zachování až posílení ekologické prostupnosti krajiny.
Všechny návrhové plochy jsou vymezeny v návaznosti na zastavné území a mimo vysoce
exponované pohledové horizonty. Zachování harmonického mítka krajiny je dosaženo také
stanovením podmínek ochrany krajinného rázu (základní prostorová regulace).
Ve volné krajin nejsou nové zastavitelné plochy vymezovány.
Plochy les jsou doteny navrženými plochami pro tžbu nerostných surovin Z1/16, plochou
pro dopravu a plochou pro technickou infrastrukturu (OV) Z1/7. Nové plochy pro zalesnní
nejsou navrhovány.
Co se týe zelen, jsou ve zmn . 1 ÚP navrženy nové plochy veejné zelen v rámci ploch
s jiným funkním využitím (veejná prostranství). A to rovnž k posílení ekostabilizaních
funkcí krajiny.
Vliv územního plánu na složky ŽP:
Z uvedených skuteností pak je možné vyhodnotit, že nerealizací zmny . 1 územního plánu
nedojde ke zmnám v krajinném pokryvu, zatímco jeho realizací ano.
3.7 Klimatické oblasti
ešené území patí dle Quitta (1971) do oblasti mírn teplé, specificky MT7 – normáln dlouhé
mírné, mírn suché léto, krátké pechodné období s mírn teplým jarem a mírn teplým
podzimem, normáln dlouhou zimou, mírn teplou a mírn suchou až suchou, s krátkým
trváním snhové pokrývky.
Klasifikace podle Atlasu podnebí eska 2007
Klimatická charakteristika
Poet letních dní

MT7
30–40

Poet dní s prmrnou teplotou 10°C a více

140–160

Poet dní s mrazem

110–130

Poet ledových dní

40–50
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Prmrná lednová teplota

-2– -3

Prmrná ervencová teplota

16–17

Prmrná dubnová teplota

6–7

Prmrná íjnová teplota

7–8

Prmrný poet dní se srážkami 1 mm a více

100–120

Srážkový úhrn ve vegetaním období

400–450

Srážkový úhrn v zimním období

250–300

Poet dn se snhovou pokrývkou
Poet zatažených dní

60–80
120–150

Poet jasných dní

40–50

Vliv územního plánu na složky ŽP:
Nerealizací zmny . 1 územního plánu nedojde ke klimatickým zmnám.
3.8 Biogeografické lenní, flóra, fauna
Z biogeografického hlediska patí ešené území do regionu 1.54 Nízkojesenický bioregion.
Bioregion je tvoen náhorními plošinami na kulmu se sítí údolí, zaíznutých do svah na
obvodu pohoí. Bioregion je hercynského charakteru, se zetelným pronikáním prvk
spoleenstev karpatské i polonské podprovincie. Centrum rozšíení zde má autochtonní
sudetský modín. Pevažuje biota 4., bukového stupn, pi okrajích s ostrvky 3., dubovobukového a v nejvyšších polohách 5., jedlovo-bukového stupn, s ochuzenými horskými
spoleenstvy. Potenciální vegetace je azena do kvtnatých, na východ bikových buin, v
údolích se suovými lesy. Nejvyšší polohy náleží do horských buin a podmáených smrin.
V lesích pevažují kulturní smriny, na svazích jsou etné rozsáhlejší buiny a suové lesy,
místy jsou vlhké louky a mezofilní pastviny.
Dle fytogeografického lenní patí zájmové území do eskomoravského mezofytika,
fytogeografického okresu 75. Jesenické podhí. Vegetaní stupn (Skalický): suprakolinní až
montánní.
Jedná se zejména o porosty kvtnatých buin a suových les. Na loukách pevažují aluviální
psárkové louky a mezofilní ovsíkové louky, v menší míe vlhké pcháové louky a porosty
vysokých ostic.
Ze zoogeografického hlediska spadá území Nízkojesenického bioregionu do 1.54 Hercynské
podprovincie, do níž už zasahují vlivy sousedních podprovincií. Z významných druh se zde
mohou vyskytovat - Savci: ježek východní (Erinaceus concolor), plch lesní (Dryomys
nitedula), myšice temnopásá (Apodemus agrarius), vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros),
netopýr brvitý (Myotis emarginatus), netopýr severní (Eptesicus nilssoni). Ptáci: tetívek
obecný (Tetrao tetrix), sýc rousný (Aegolius funereus), lejsek malý (Ficedula parva), oešník
kropenatý (Nucifraga caryocatactes). Obojživelníci: mlok skvrnitý (Salamandra salamandra),
kuka žlutobichá (Bombina variegata), olek karpatský (Triturus montandoni). Plazi: zmije
obecná (Vipera berus).
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Mkkýši: vetenatka nadmutá (Vestia turgida), vetenatka Vestia ranojevici, asnatka žebernatá
(Macrogastra latestriata), vetenovka vosková (Cochlodina cerata opaviensis).
Vliv územního plánu na složky ŽP:
Nerealizací ÚP se pedpokládá zachování souasného stavu biogeografických hodnocení.
3.9 Zvlášt chránná území (ZCHÚ)
V zájmové oblasti obce Hradec nad Moravicí se nacházejí následující maloplošná chránná
území:
 Pírodní park Moravice - Pírodní park Moravice zídil OkÚ Opava vyhl..j.03/94, ze
dne 1.9.1994, zahrnuje pírodn nejhodnotnjší ásti okresu Opava; cílem ochrany je
zachování krajinného rázu jihozápadní ásti okresu Opava s jeho pírodními
a estetickými hodnotami
 Národní pírodní rezervace NPR Kaluža - jedná se o bukový smíšený porost stedn
starý a starý typický pro Oderské vrchy, dalšími devinami jsou klen, mlé,
jasan,habr,jilm; celková rozloha 57 ha; v k.ú. Bezová a k.ú. Lesní Albrechtice;
zasahuje do jižní ásti zájmového území; cílem ochrany je zachovat, pípadn zlepšit,
celkový stav a strukturu lesního komplexu; z chránných rostlin se zde vyskytuje Lilie
zlatohlavá (Lilium martagon)
Vliv územního plánu na složky ŽP:
Nerealizací zmny . 1 ÚP se pedpokládá zachování souasného stavu ZCHÚ.
Nov navržené plochy nemají územní spojitost s ZCHÚ.
3.10 Lokality Natura 2000 (EVL, PO)
V posuzovaném území se nachází evropsky významná lokalita soustavy Natura2000 EVL
„Údolí Moravice“ CZ0813474.
 EVL Údolí Moravice - dle vyhlášky MŽP . 166/2005 Sb. a zákona . 114/1992 Sb. ve
znní pozdjších pedpis; v ešeném území zahrnuje vodní tok Moravice od okraje
zastavného území Hradce až po ústí Mlýnské strouhy do Moravice vetn nivy
pravobežního pítoku – Bukovického potoka, vtší ásti zámeckého parku a pilehlých
les, které jsou souástí RBC Hradecké; pedmtem ochrany je lokalita pástevníka
kostivalového, stevlíka hrbolatého a vranky obecné
Vliv územního plánu na složky ŽP:
Nerealizací zmny . 1 ÚP se pedpokládá zachování souasného stavu lokalit Natura 2000.
Nov navržené plochy nemají územní spojitost s EVL Údolí Moravice.

20

EKOAUDIT, spol. s r.o.
Podnásepní 1h, 602 00 Brno

ZMNY .1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRADEC NAD MORAVICÍ
hodnocení vlivu koncepce na životní prostedí a veejné zdraví

3.11 Pírodní památky, památný strom
V zájmovém území se nachází pírodní památka „Údolí Moravice“ - pedmtem ochrany jsou
Pástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria), stevlík hrbolatý (Carabus variolosus)
a vranka obecná (Cottus gobio).
V k.ú. Kajlovec a v k.ú. Jakubovice se nachází památný strom – lípa malolistá.
Vliv územního plánu na složky ŽP:
Nerealizací zmny . 1 ÚP nedojde k žádným zmnám vi pírodním památkám a památným
stromm nacházejícím se na území msta Hradec nad Moravicí.
3.12 Významný krajinný prvek (VKP)
VKP je definován (dle zákona . 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny, v platném znní)
jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná ást krajiny, která utváí její
typický vzhled nebo pispívá k udržení její stability. Mezi VKP definované dle výše uvedeného
zákona §3 odst. b) patí lesy, rašeliništ, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Krom toho
mohou být VKP i jiné ásti krajiny, nap. mokady, stepní trávníky, remízky, meze, parky,
sady, zámecké zahrady, nalezišt nerost a zkamenlin, pirozené i umlé skalní útvary a jiné
objekty, pokud je orgán státní správy v ochran pírody zaregistruje dle § 6 s ohledem na jejich
ekologickou a krajinotvornou funkci.
V rámci obce Hradec nad Moravicí patí mezi VKP zejména vodní toky, rybníky a lesy.
Vliv územního plánu na složky ŽP:
Nerealizací zmny . 1 ÚP nedojde k žádným zmnám vi VKP nacházejícím se na území
obce Hradec nad Moravicí.
3.13 Územní systém ekologické stability (ÚSES), koeficient ES
V ešeném území msta Hradec nad Moravicí se nachází následující prvky regionálního
systému ekologické stability krajiny:









RBK 608, k.ú. Domoradovice a Žimrovice
RBK 609, k.ú. Domoradovice a Žimrovice
RBK 610, k.ú. Žimrovice
RBK 611, k.ú. Hradec nad Moravicí
RBK 613, k.ú. Benkovice a Hradec nad Moravicí
RBC 139 – Hradecké , k.ú. Hradec nad Moravicí a Žimrovice
RBC 142 Kaluža, k.ú. Žimrovice
RBC 210 Rosoly, k.ú. Domoradovice a Žimrovice

Prvky lokálního ÚSES, které budou v rámci realizace zmny . 1 doteny, jsou:
 LBK Zaviliší
 LBK Hradená
 LBC Kajlovecký rybník
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Vliv územního plánu na složky ŽP:
Zmna . 1 ÚP respektuje specifické charakteristiky dané oblasti, ke stetu s RBC . 609
dochází u návrhové plochy pro rekreaci a sport Z1/33. Nové plochy ÚSES nejsou zmnou ÚP
navrhovány, pouze je upraveno vymezení nkterých skladebných prvk ÚSES.
Nerealizací navržených zmn ÚP Hradec nad Moravicí znamená zachování stávajícího stavu
ekologické stability krajiny.
3.14 Obyvatelstvo a kulturní památky
Základní statistické údaje dle dat SÚ a Veejné správy mst a obcí (www.mesta.obce.cz)

Katastrální výmra:
Poet obyvatel:
Z toho v produktivním vku:
Prmrný vk:
Pošta:
Škola:
Zdravotnické zaízení:
Policie:
Kanalizace (OV):
Vodovod:
Plynofikace:

Statistické údaje
4 395 ha
5071
3089
36,5 let
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Zmny ÚP eší potebu bydlení, se zohlednním prognózy demografického rozvoje
obyvatelstva ve stedndobém horizontu. Jsou navrženy nové vhodnjší plochy pro rozvoj
bydlení – mstské (k.ú Hradec nad Moravicí) i venkovské (další k.ú.). Realizací nových ploch
pro bydlení je vytvoen potenciál pro demografický nárst obyvatelstva. Nkteré pvodní
plochy, u nichž se nepotvrdila poteba na jejich stanovené funkní využití, jsou pedkládanou
zmnou z ÚP vypuštny.
V zájmovém území se nachází následující národní kulturní památky:
 8-1382/1 - Bílý zámek, 8-1382/2 - Bílá vž, 8-1382/3 - ervený zámek, 8-1382/4 provozní budova, 8-1382/5 - hradební te s vžovou prjezdní branou, 8-1382/8 hodinová vž, 8-1382/9 - hradební ze , 8-1382/10 - zámecký park.
Dalšími nemovitými kulturnímí památkami jsou:
 21274/8-1384 - slovanské sídlišt, osada lidu kultury slezské a slezsko-platnické,
osada lidu s kanelovanou keramikou,
 v areálu zámku: 8-1382/6 - bývalá hospodásko-správní budova a 8-1382/7 - domek
bývalého zámeckého kastelána, 8-1382/11 - kamenná ohradní ze parku s branami, 81382/12 - Beethovenova busta, 8-1382/13 - pionýrský památník, 8-1382/14 - plastika
ženy, 8-1382/15 – vyhlídky, 8-1382/16 – kameny, 8-1382/17 - bílý most, 8-1382/18 býv. tenisové hišt Lichnovských, 8-1382/19 – lávka, 8-1382/20 – most, 8-1382/21 žimrovický splav, 8-1382/22 – schodišt
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 mimo areál zámku: 19003/8-1383 - areál farního kostela sv. Petra a Pavla (Hradec n.
M.), 21207/8-2975 - kaple na Pivovarské ulici (Hradec n. M.), 29284/8-2545 - kaple sv.
Jakuba apoštola, hbitovní (Hradec n. M.), 32860/8-3073 - kaple sv. Jana
Nepomuckého, u cesty k zámku (Hradec n. M.), 14682/8-1459 - soubor 14 zastavení
kížové cesty, tzv. Kalvarie u cesty smrem na Kajlovec (Hradec n. M.), 36460/8-1327
- boží muka, SZ od sídla mezi temi lipami (Benkovice), 25904/8-2976 - boží muka,
proti samoobsluze, parc. . 325 (Benkovice)

Celá oblast msta Hradec nad Moravicí je územím s archeologickými nálezy, dle odst. 2, § 22
zákona . 20/1987 Sb. ve znní pozdjších pedpis.
Vliv územního plánu na složky ŽP:
Nerealizace zmny . 1 ÚP znamená pekážku v rozvoji bydlení a možný demografický progres
obyvatelstva.
Nerealizací zmny . 1 ÚP zstává zachován souasný stav nemovitých kulturních památek.
Pi stavebních pracích mže být odkryto místo archeologického nálezu. Pokud nebudou
stavební práce v rámci realizace nového ÚP provádny, tato možnost zanikne.
3.15 Silniní doprava
Stávající silniní doprava je uskuteována pedevším prostednictvím silnice I. tídy . 57
(státní hranice s Polskem – Krnov – Opava – Nový Jíín – Vsetín – státní hranice se
Slovenskem). A dále silnicemi II. a pevážn III. tídy a místními a úelovými komunikacemi,
který celý systém propojují.
Prtah komunikace I/57 rozdluje území sídla Hradec nad Moravicí. Dopravní zatížení této
komunikace je vysoké, podle sítání z r. 2005 se jedná o cca 10500 m.v./24 hod, piemž podíl
nákladní dopravy je cca 24 – 26%. Vzhledem k frekvenci dopravy a jejímu negativnímu
dopadu na kvalitu ovzduší a lidské zdraví se plánuje obchvatová poloha problematické
komunikace I/57, piemž jeji situování v rámci pvodního ÚP je zmnou . 1 respektováno.
Nov jsou navržené plochy pro dopravu Z1/40 v k.ú. Hradec nad Moravicí. V této ploše se
pedpokládá umístní parkovišt s kapacitou cca 28 stání pro osobní vozidla návštvník
hbitova. Z územní studie byla pevzata také trasa propojovací komunikace pro napojení ulice
Na Vyhlídce na silnici III. tídy do Bohuovic, která sníží dopravní zatížení v obytném souboru
Na Tylovách a zlepší dopravní obsluhu hbitova.
Cyklistická a pší doprava je doplnna, železniní doprava je stabilizována.
Vliv územního plánu na složky ŽP:
ešená 1. zmna územního plánu navrhuje nové plochy dopravy, které napomohou k rozvoji
dopravní situace v obci. Výstavba parkovišt vyeší dlouhodobý nedostatek parkovacích míst
v ulici Na Tylovách. Koncepce dopravy, silniní sí, se návrhem zmny 4. 1 ÚP nemní.
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4. Charakteristiky životního prostedí, které by mohly být uplatnním územn
plánovací dokumentace významn ovlivnny
Realizací nových ploch vymezených v navrhované 1. zmn územního plánu mohou být
doteny následující složky životního prostedí:
 krajinný ráz
 ÚSES
 ZPF
 PUPFL
 záplavové území vodního toku Moravice
 chránná ložisková území
 archeologická nalezišt
 dopravní infrastruktura
 hluková zátž
 sesuvná území
 povrchové a podzemní vody
 PP Moravice
Návrhové plochy jsou situovány v návaznosti na zastavná území, do volné krajiny nebyla
situována žádná nová zastavitelná území. Zmna . 1 ÚP reflektuje souasné požadavky msta
i soukromých subjekt (právnických i fyzických osob). Neperspektivní, nepotebné nebo špatn
využitelné plochy z pvodního ÚP byly korigovány nebo vypuštny. Vtšina zámr
pedstavuje návrhové plochy pro bydlení, nejrozsáhlejším zámrem je plošné rozšíení stávající
povrchové tžby nerost v Bohuovicích. S pírodními hodnotami kontruje nejzetelnji zámr
pro rekreaci a sport Z1/33 v k.ú. Žimrovice, který je situován do záplavové zóny eky Moravice
a rovnž je v územní kolizi s biocentrem regionálního významu.
4.1 Krajinný ráz
ešené území obec Hradec nad Moravicí leží v blízkosti rozvojové oblasti republikového
významu OB2 Ostrava na severu a specifické oblasti nadmístního významu SOB-N2
Budišovsko – Vítkovsko na západ. Msto Hradec nad Moravicí je tvoeno více samostatnými
sídly, které tvoí územn oddlené celky.
Obec je situována v kopcovitém terénu se zalesnnými stránmi v podhí Nízkých Jeseník.
Krajiny dotených k.ú. Hradec nad Moravicí, Kajlovec, Žimrovice, Domoradovice, Benkovice,
Bohuovice, Filipovice a Jakubovice lze definovat jako krajiny lesní, leso-luní, zemdlsko
harmonickou a polní.
Souástí krajiny jsou významné pírodní lokality, kterými jsou pedevším PP Moravice, resp.
EVL Údolí Moravice, a NPR Kaluža. Krajinný ráz dotváí hodnotné architektonické kulturn
historické památky, kterým dominuje ervený a Bílý zámek.
Jižní ás nezastavného území obce je cennou pírodní krajinou, menší severní nezastavná
ást je vhodná k zemdlskému využívání území.
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Specifické hodnoty a limity krajiny jsou zobrazeny v Koordinaním výkresu (píloha . 1), kde
je patrná i koncepce uspoádání krajiny.
Rozvoj msta je koncipován pedevším prostednictvím využití ploch na levém behu eky
Moravice. Plochy pro bydlení a obanskou vybavenost jsou žádoucí pedevším v mstské ásti
Hradec nad Moravicí, plochy pro bydlení jsou navrhovány také v blízkých venkovských
sídlech Kajlovec a Žimrovice, ale také v Bohuovicíc a Jakubovicích.
Krajinný ráz ovlivní rovnž plánovaná peložka silnice I. tídy I/57 východním smrem mimo
zastavné území Hradce nad Moravicí a Kajlovce.
Ve volné krajin nejsou navrhovány nové zastavitelné plochy. Vysoce exponované pohledové
horizonty jsou respektovány.
Rovnž jsou v souvislosti s eliminací pípadných nežádoucích vliv na krajinný ráz stanoveny
prostorové regulativy staveb.
Pedkládané návrhové plochy nebrání zajištní prostupnosti volné krajiny.
4.2 ÚSES
Navržená zmna . 1 respektuje stávající stav ekologické stability krajiny a nezasahuje do
skladebných prvk ÚSES na daném území. Pouze návrhovou plochou Z1/33 urenou pro
rekreaci a sport je doten RBK . 609.
V územní kolizi s lokálním biocentrem se nachází plocha Z1/42, kde je navržena úprava
vymezení LBC. Jižní ást biocentra zasahující do intravilánu obce je vymezena jako
zastavitelná plocha z dvodu snahy o vytvoení podmínek o vhodné doplnní obytné zástavby
Kajlovce uvnit intravilánu sídla. Pedmtnou ást území tvoí zatravnná plocha bez lesního
porostu, která má být návrhem zmny . 1 kompenzována pilenním lesní plochy s porostem
vzrostlé zelen v severní ásti LBC.
V lokalite Z1/55 je návrhem zmny . 1 zmenšena pvodní plocha pro bydlení Z11 ve prospch
lokálního biokoridoru, který je pesnji vymezen a mírn zvtšen podél Závilišského potoka.
V lokalit Z1/56 je upraveno vymezení lokálního biokoridoru v ásti procházející zastavným
územím, zele v zahradách je upravena tak, aby splovala nároky LBK.
Nové lokality ÚSES nejsou zmnou ÚP navrhovány.
Stávající funkní i ásten funkní prvky nadregionálních, regionálních i lokálních prvk
ÚSES (viz. zákresy v píloze . 1).
Nové plochy veejné zelen jsou navrhovány v rámci ploch s rozdílným funkním využitím.
4.3 ZPF
Velká ást navrhovaných ploch se nachází ve III., IV. a V. tíd ochrany ZPF, což pedstavuje
pdy s nízkou produkní schopností, u kterých lze pedpokládat efektivnjší nezemdlské
využití. Vtšina zábor ZPF (69%) navrhovaných ve zmn . 1 patí do IV. tídy ochrany, cca
17% pedstavují zábory nejkvalitnjších pd I. a II. tídy ochrany ZPF (k.ú.Filipovice,
Jakubovice a Žimrovice). Nejrozsáhlejší zábor ZPF (cca 9 ha) pedstavuje plocha TN Z1/16
v k.ú. Bohuovice urená pro rozšíení tžby nerostných surovin.
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Plochy jsou tém výhradn vymezovány v návaznosti na zastavné území obce. V rámci
jednotlivých navržených ploch dojde k záboru zemdlských pozemk, které jsou azeny
v následujících tídách ZPF.
TÍDA
OCHRANY

NAVRHOVANÉ PLOCHY

I.

Plochy Z1/33, Z1/29 (ást), Z1/12

II.

Plochy Z1/18, Z1/4, 20, Z1/13, 34 (ást), Z1/32, Z1/35 (ást)

III

Plochy Z1/1a, Z1/1b, Z1/10, 14 (ást), Z1/19 (ást), Z1/36 (ást), Z1/18 (ást), Z1/13,
34 (ást), Z1/23, Z1/35 (ást), Z1/29 (ást), Z1/57 (ást)

IV.

Plochy Z1/10, 14 (ást), Z1/19 (ást), Z1/36 (ást), Z1/43 (ást), Z1/16, Z1/7 (ást),
Z1/30, Z1/35 (ást),

V.

Plochy Z1/10, 14 (ást), Z1/36 (ást), Z1/43 (ást), Z1/7 (ást), Z1/23 (ást), Z1/57
(ást)

Tídy ochrany jsou stanoveny pro jednotlivé pdy dle charakteristiky BPEJ v Metodickém
pokynu MŽP OOLP/1067/96 ze dne 1.10.1996 k odnímání pdy ze ZPF.
4.4 PUPFL
V souvislosti s realizací navržených ploch dojde k záboru pozemk urených k plnní funkce
lesa – PUPFL Z návrhových ploch jsou v územní kolizi s PUPFL plochy Z1/7 pro TI (0,05 ha,
k.ú. Domoradovice); plocha Z1/30 pro D (0,09 ha, k.ú. Filipovice) a plocha Z1/16 pro TN (0,19
ha, k.ú. Bohuovice).
V ochranném pásmu lesa (50 m od hranice lesa) se nachází plochy Z1/18 pro BV (k.ú.
Filipovice); Z1/7 pro TI (k.ú. Domoradovice); Z1/33 pro RS (k.ú. Žimrovice); Z1/1a pro BM
(k.ú. Hradec nad Moravicí); Z1/1b pro OVK (k.ú. Hradec nad Moravicí); Z1/10, 14 pro BM
(k.ú.Hradec nad Moravicí); Z1/36 pro BM (k.ú. Hradec nad Moravicí); Z1/42 pro BV (k.ú.
Hradec nad Moravicí) a Z1/16 pro TN (k.ú.Bohuovice).
4.5 Záplavové území vodního toku Moravice
Do aktivní zóny definovaného záplavového území vodního toku Moravice zasahuje v plném
rozsahu nová návrhová plocha pro rekreaci a sport Z1/33 v k.ú. Žimrovice. Funkní využití této
kolizní plochy pedstavuje pouze realizaci rekreaní plochy hišt a sportovišt (nap.
zatravnná plocha hiš a sportoviš s penosným sezónním mobiliáem a vybavením, apod.),
což je sluitelné s lokalizací plochy v záplavovém území.

4.6 Chránné ložiskové území
V ešeném území se v k.ú. Bohuovice nachází chránné ložiskové území. V souasné dob
zde probíhá povrchová tžba kamene.
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V souvislosti se snahou využit hospodáský potenciál ložiska nerostných surovin je zmnou
. 1 ÚP navrženo plošné rozšíení tžby v rámci plochy TN Z1/16.
4.7 Archeologická nalezišt
Celé ešené území je územím s archeologickými nálezy ve smyslu zákona o státní památkové
péi 20/1987 Sb., §21-24. Tento fakt je nutné respektovat od poátku pípravy stavebních prací.
Jakýkoliv archeologický nález bhem stavebních prací je nutné ohlásit Archeologickému
ústavu a zajistit možnost záchranných archeologických prací.
4.8 Dopravní infrastruktura
Stávající silniní systém je tvoen silnicí I. tídy, dále silnicemi II. a III. tídy a místními
a úelovými komunikacemi, které celý systém propojují.
Celková koncepce dopravy se návrhem zmny . 1 ÚP nemní. Z pvodního ÚP je respektován
zámr peložky komunikace I/57 výchoním smrem od sídel Hradec nad Moravicí a Kajlovec.
Sí místních a úelových komunikací je doplnna o nové trasy ešené územním plánem,
nkteré komunikace budou rozšíeny na patinou šíku a bude vyešena dopravní obslužnost
nových návrhových ploch pro bydlení a technickou infrastrukturu (píjezd k OV).
V Jakubovicích a Žimrovicích jsou navrženy nové pší stezky v rámci ploch Z1/51 /(pístup
k rozhledn Šance) a Z1/48 (pší stezka k cyklotrase).
V rámci zmny .1 je doplnn úsek cyklostezky M1 do Branky u Opavy vedený po pravém
behu Moravice v soubhu s ulicí Husova (pod hbitovem).
Co se týe rozšíení kapacity parkovacích míst je v rámci plochy Z1/42 navrženo v areálu
hbitova parkovišt se stáním pro cca 28 vozidel, pro návštvníky hbitova a ásten z dvodu
vyešení nedostatené kapacity pro obyvatele ulice Na Tylovách.
4.9 Hluková zátž
V zájmovém území je významným zdrojem hluku hluk z dopravy silnice I/57. Zmna . 1 ÚP
zdrazuje pvodní koncepní zámr, peložit silnici I/57 procházející zastavným územím
Hradce nad Moravicí a Kajlovce do východního obchvatu obou sídel.
4.10 Sesuvná území
Zájmové území je lokalitou potencionálních svahových deformací. V k.ú. Hradec nad Moravicí
zasahuje severní ást plochy Z1/ 43 do blízkosti území aktivních svahových deformací. Do
tohoto území zasahuje i plocha urená pro záchytný píkop (ešení odvádní dešových vod)
v sousední lokalit Z1/46.
Ve svazích ohrožených vodní erozí je situována také lokalita pro bydlení Z1/36.
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4.11 Povrchové a podzemní vody
Nevyhovující stav kvality podzemních a povrchových vod bude ásten zlepšen návrhem
plochy pro OV Z1/7 v k.ú. Domoradovice.
4.12 Pírodní park Moravice
Na území PP Moravice leží ást sídelních útvar obce Hradec nad Moravicí a celé k.ú.
Filipovice. V rámci zmny . 1 ÚP je v této oblasti navrženo jen minimální rozšíení ploch pro
bydlení. Plošn nejvýznamnjší územní kolize se týká ploch pro TN Z1/16 v k.ú. Bohuovice
a plochy pro RS Z1/33 v k.ú. Žimrovice.

5. Souasné problémy a jevy životního prostedí, které by mohly být uplatnním
územn plánovací dokumentace významn ovlivnny, zejména s ohledem na
zvlášt chránná území a ptaí oblasti.
V souasné dob se na území obce Hradec nad Moravicí významn negativn projevuje prtah
komunikace I. tídy . 57 stedem msta, který má nežádoucí vliv na kvalitu životního prostedí
msta (kvalita ovzduší, hluk, vlivy na lidské zdraví).
Trasování a funknost skladebných prvk ÚSES je v souasné dob v nkterých lokalitách
nevyhovující a nedostatená.
5. 1. ZCHÚ a krajina
V zájmové oblasti nebylo vyhlášeno žádné velkoplošné chránné území. Z maloplošných
chránných území se na dotených k.ú. nachází pírodní park Moravice a NPR Kaluža.
Tato ZCHÚ jsou pln respektována jako pírodní limity území a cenné pírodní hodnoty
a nejsou navrženou zmnou ÚP doteny.
Území Hradce nad Moravicí je esteticky hodnotnou krajinou, s významnými kulturn
historickými dominantami.
Vysoce exponovaná místa a pohledové horizonty jsou
respektovány, stejn jako zachování harmonického mítka krajiny. Nové plochy jsou
navrhovány tém výhradn v pímé návaznosti na zastavné území, ve volné krajin nejsou
navrhovány žádné nové plochy pro bydlení, obanskou vybavenost i dopravu.
5.2. NATURA 2000
V ešeném území byla definována jedna lokalita soustavy Natura2000. Jedná se o evropsky
významnou lokalitu EVL Údolí Moravice. Toto území je ešením 1. zmny ÚP Hradec nad
Moravicí pln respektováno a nepedpokládá se pímá územní kolize s nkterou z návrhových
ploch ani významné nepímé ovlivnní EVL i jejích pedmt ochrany. Vzhledem k faktu, že
se negativní vliv nov navržené územn plánovací dokumentace na tuto lokalitu
nepedpokládá, nebylo požadováno zpracování Hodnocení vliv na lokality soustavy Natura
2000 dle §45i z. . 114/1992 Sb., o ochran pírody a krajiny v platném znní.
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5.3. ÚSES
Prvky systému ekologické stability krajiny doteného území jsou v návrhu zmny . 1 ÚP
respektovány, s vyjímkou kolizní plochy pro rekreaci a sport Z1/33 v k.ú. Žimrovice.
V plochách Z1/55, Z1/56 v k.ú. Hradec nad Moravicí a v ploše Z1/42 v k.ú. Kajlovec jsou
stávající plochy ÚSES (LBC a LBK) posíleny (plošné rozšíení území).
Stávající funkní prvky jsou stabilizovány, nové plochy pro doplnní stávající sít ÚSES
nejsou navrhovány.
5.4. Vodní hospodáství
Vzhledem k hydrologických pomrm na daném území je nutno zohlednit protékající tok
Moravice, na nhož navazuje záplavové území. Hranice záplavového území je narušena
návrhem plochy pro sport a rekreaci. Nejedná se o plochu s funkním využitím, které by bylo
podmínno výstavbou trvalých objekt. Lze oekávat, že využití návrhové plochy, která se
nachází v blízkosti toku, bude pouze sezónní a lze pipustit podmínené využití této lokality.
Z povrchových stojatých vod se v ešeném území nachází Kajlovecký rybník, jehož ochranné
pásmo by mlo být respektováno, a další menší bezejmenné vodní nádrže, u nichž se
nepedpokládá dotení navrženými plochami.
5.5. ZPF A PUPFL
V rámci realizace pedkládané zmny . 1 ÚP obce Hradec nad Moravicí dojde k záborm
ZPF a PUPFL.
5.6. Dopravní situace
V souasné dob je problematické komunikace I/57, která prochází stedem msta a tém
osov je rozdluje na dv ásti. Z nadazené územn plánovací dokumentace vyplývá
požadavek na peložku této silnice mimo msto, se kterou již kalkuluje stávající ÚP a jejíž
lokalizace je zmnou ÚP respektována.

6. Zhodnocení stávajících a pedpokládaných vliv navrhovaných variant ÚPD,
vetn vliv sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých,
stedndobých a dlouhodobých, trvalých a pechodných, kladných a záporných.
Na základ zadání zmny . 1 územního plánu Hradec nad Moravicí (erven 2012), byl
vypracován firmou Atelier Archplan Ostrava s.r.o. návrh zmny . 1 územního plánu Hradec
nad Moravicí (srpen 2013), který vychází ze závazných územn plánovacích dokument na
území kraje a v nmž jsou vymezeny zastavitelné i nezastavitelné plochy.
Navržené plochy vyplývají z požadavk obce, oban i soukromých subjekt. Pedstavují
pevážn rozvoj v oblasti bydlení mstského (k.ú. Hradec nad Moravicí) i venkovského typu
(další k.ú.). Nkteré pvodní plochy ÚP byly proveny a bylo pehodnoceno jejich využití – u
ploch, které se ukázaly jako nevyužitelné a jejich funkní využití bylo zhodnoceno jako
neúelné, došlo k jejich vypuštní nebo nahrazení.
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V návrhu zmny . 1 byly rovnž zohlednny vyhotovené územní studie pro nkteré lokality,
prognóza demografického vývoje obyvatelstva ve stedndobém horizontu a další podklady,
které v období zpracovávání ÚP nebyly k dispozici.
Posuzovaná zmna . 1 je pedkládána v jednom variantním ešení, kde jsou nové plochy
navrhovány tak, aby jejich pínos a pozitivní vliv pro obec pevážil pípadné negativní vlivy na
životní prostedí obce Hradec nad Moravicí. Požadavky, které nebyly v souladu s územními
limity, nebo které odporovaly koncepci ÚP, nebyly zmnou . 1 naplnny.
Jako druhé variantní ešení je brána nulová varianta, kdy nedojde k realizaci zmny .1 ÚP.
Základní hodnocení je provedeno tabulkovým systémem, kdy stejné nebo obdobné návrhové
plochy jsou hodnoceny stejn. Hodnoceny jsou nové návrhové plochy.
Možnosti hodnocení:
Vliv – pozitivní (+), negativní (-), neutrální (0)
Stav vlivu – pechodný (P), trvalý (T)
Významnost vlivu – nevýznamný (0), málo významný (*), stedn významný (**), velmi
významný (***)
Kumulace – ano (A), ne (N), jen pro nkterou z návrhových ploch (A/N)
6.1 Vlivy na biologickou rozmanitost
Biologická rozmanitost, druhová diverzita rostlin a živoich, je dána pedpokladem funkních
ekosystém, které jsou vytváeny, zachovány i stabilizovány v rámci prvk ÚSES, ZCHÚ
a lokalit Natura 2000, VKP, Pírodních park i památných strom. Následující tabulka
popisuje souhrnn vlivy jednotlivých návrhových ploch na tyto ásti životního prostedí, které
podmiují udržení nebo posílení biologické rozmanitosti v zájmovém území.

NÁVRHOVÁ
PLOCHA

VLIV

STAV
VLIVU

VÝZNAMNOST
VLIVU

KUMULACE,
SEKUNDÁRNÍ
VLIV ATD.

Hradec nad Moravicí
BM

Z1/1a; Z1/10,14;
Z1/19; Z1/36;
P1/31

0

T

0

N

OVK

Z1/1b

0

T

0

N

RS

Z1/38

0

T

0

N

D

Z1/40

0

T

0

N

OV

P1/27

0

T

0

N

-

T

**

A

Bohuovice
TN

Z1/16

30

EKOAUDIT, spol. s r.o.
Podnásepní 1h, 602 00 Brno

NÁVRHOVÁ
PLOCHA

ZMNY .1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRADEC NAD MORAVICÍ
hodnocení vlivu koncepce na životní prostedí a veejné zdraví

VLIV

STAV
VLIVU

VÝZNAMNOST
VLIVU

KUMULACE,
SEKUNDÁRNÍ
VLIV ATD.

Domoradovice
TI

Z1/7

-

T

*

A

±*

T

*

A

-*

T

*

A

Kajlovec
BV

Z1/42; Z1/43

Filipovice
BV

Z1/30; Z1/18

Jakubovice
BV

Z1/13, 34; Z1/4,
20; Z1/23; Z1/32;

0

T

0

N

PV

Z1/35

-*

T

*

A

Žimrovice
BV

Z1/29; Z1/12;
Z1/57

0

T

0

N

RS

Z1/33

-

T

**

A

Nulová varianta

0

T

0

Slovní vysvtlení významných vliv:
Plochy pro bydlení (BV)
V k.ú. Kajlovec je zmnou . 1 ÚP vymezena zastavitelná plocha pro bydlení Z1/42 v jižní
ásti LBC, jedná se o zatravnnou plochu. Náhradou je k LBC pilenna v severní ásti lesní
plocha s porostem vzrostlé zelen. Celé k.ú. Filipovice se nachází v území PP Moravice, stejn
jako v dalších katastrech se jedná mírné rozšíení ploch pro bydlení.
Plochy tžby nerost (TN)
Nejvýznamnjší zásah do PP Moravice pedstavuje plocha Z1/16 pro rozšíení povrchové tžby
nerost v Bohuovicích (cca 10 ha).
Plochy pro rekreaci a sport (RS)
Plocha Z1/33 v k.ú. Žimrovice zasahuje do vodního a nivního RBK . 609.
V místech s nejvtší koncentrací chránných druh rostlin a živoich nebyly nové plochy
vymezovány. Hranice EVL Údolí Moravice jsou upraveny a rozšíeny, pedmty ochrany
lokality soustavy Natura 2000 nebudou doteny.
Významné krajinné prvky nebudou doteny.
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Z hlediska vliv na biologickou rozmanitost se pedkládané zámry ešené zmny . 1 ÚP
jeví jako pijatelné.
6.2. Vlivy na krajinný ráz
Msto Hradec nad Moravicí se rozkládá v údolí toku Moravice v podhí Nízkých Jeseník,
obklopeno zalesnnými stránmi. Obec je tvoena osmi samostatnými sídly (k.ú.), u nichž je
zachován požadavek na samostatný rozvoj bez postupného srstání, se zetelným pechodem
do volné krajiny. Charakter krajiny je dán pírodními hodnotami, které jsou respektovány, a je
dotvoen urbanistickou strukturou msta s dominující kulturn historickou památkou, kterou je
zámek v Hradci nad Moravicí. Jedná se o krajinásky cennou oblast, o emž svdí i fakt, že
velká ást zájmového území (jižní ást) spadá do PP Moravice, zbývající ást je oznaena jako
území se zvýšenou estetickou hodnotou.
Specifické hodnoty a limity krajiny jsou zobrazeny v Koordinaním výkrese (píloha . 1), kde
je patrná i koncepce uspoádání krajiny.
Do volné krajiny nejsou navrhovány žádné nové zastavitelné plochy. Zmna . 1 ÚP
v maximální možné míe respektuje plochy lesní, zemdlské, pírodní, krajinné zelen, vodní
plochy a toky. Ochrana harmonického mítka krajiny bude zajištny respektováním podmínek
využití území (prostorové uspoádání ploch), které není poteba definovat nad rámec platného
ÚP. Základní koncepce uspoádání krajiny se zmnou . 1 ÚP nemní.

NÁVRHOVÁ
PLOCHA

VLIV

STAV
VLIVU

VÝZNAMNOST
VLIVU

KUMULACE,
SEKUNDÁRNÍ
VLIV ATD.

Hradec nad Moravicí
BM

Z1/1a; Z1/10,14;
Z1/19; Z1/36;
P1/31

0
-*

T

0
*

A

(Z1/1a)

OVK

Z1/1b

-*

T

*

A

RS

Z1/38

0

T

0

N

D

Z1/40

0

T

0

N

OV

P1/27

-*

T

*

A

-

T

**

A

-*

T

*

A

±*

T

*

A

0

T

0

N

Bohuovice
TN

Z1/16

Domoradovice
TI

Z1/7

Kajlovec
BV

Z1/42; Z1/43

Filipovice
BV

Z1/30; Z1/18
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NÁVRHOVÁ
PLOCHA

VLIV

STAV
VLIVU

VÝZNAMNOST
VLIVU

KUMULACE,
SEKUNDÁRNÍ
VLIV ATD.

Jakubovice
BV

PV

Z1/13, 34; Z1/4,
20; Z1/23; Z1/32;

0

T

0
*

A

-*

T

*

A

-*
(Z1/13,34)

Z1/35

Žimrovice
BV

Z1/29; Z1/12;
Z1/57

0

T

0

N

RS

Z1/33

-*

T

*

A

Nulová varianta

0

T

0

Slovní vysvtlení významných vliv:
Plochy pro bydlení (BM, BV)
Plochy pro bydlení mstského typu v k.ú. Hradec nad Moravicí navazují na stávající zástavbu
a doplují stávající urbanistickou strukturu obce. Plocha Z1/1a je navržena tak, že dopluje
stávající zastavné území a pln respektuje požadavky na ochranu architektonických
a kulturních hodnot.
Plocha pro bydlení venkovského typu navržená v k.ú. Kajlovec Z1/42 znamená zastavní
souasné zatravnné jižní ásti LBC, náhradou je pipojena ást lesní plochy na severním okraji
LBC (zmna využití z hospodáského lesa).
Plochy pro bydlení v k.ú. Filipovice, k.ú. Žimrovice a k.ú. Jakubovice navazují na zastavnou
ást obce. Pouze plocha v k.ú. Jakubovice Z1/13, 34 nenavazuje pímo na zastavnou plochu,
ale využívá stávající dopravní infrastrukturu.
Plochy obanské vybavenosti – komerní (OVK)
Plocha Z1/1b je navržena rovnž s ohledem na respektování podmínek ochrany exponovaných
pohled v souvislosti s pítomností hodnotných staveb ve mst (zámek).
Plochy vybavení obanské infrastruktury (OV)
Místo pvodních zámeckých koníren je navrženo jako pestavbová plocha P1/27 na plochu
obanského vybavení veejné infrastruktury (nap. sociální byty pro seniory se službami).
Pípadný negativní vliv na stávající krajinný ráz území bude eliminován respektováním
architektonického historicky cenného souboru staveb v pedmtné lokalit.
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Plochy tžby nerost (TN)
Zásah do krajiny pedstavuje rozšíení povrchové tžby nerost v k.ú. Bohuovice plocha
Z1/16. Pestože navazuje na souasný areál kamenolomu se stejným využitím, jedná se o
významný zábor plochy cca 10 ha. Nová plocha bude využívat dopravní a technickou
infrastrukturu souasného lomu.
Plochy technické infrastruktury (TI)
V k.ú. Domoradovice je navržena nová zastavitelná plocha Z1/7 pro OV, spolu s plochou pro
píjezdovou komunikaci Z1/58.
Plochy veejného prostranství (PV)
V k.ú. Jakubovice je navržena nová zastavitelná plocha Z1/35 pro píjezdovou komunikaci
k stávající OV.
Plochy pro rekreaci a sport (RS)
Plocha Z1/33 v k.ú. Žimrovice je navržena v blízkosti eky Moravice, využití této plochy je
limitováno lokalizací v záplavové zón a nepedstavuje realizaci trvalých staveb.
Z hlediska vliv na krajinný ráz se pedkládané zámry ešené zmny .1 ÚP jeví jako
pijatelné, za dodržení navržených podmínek a opatení.
6.3 Vlivy na flóru a faunu
Z hlediska vliv na flóru lze konstatovat míru vlivu bžnou pro srovnatelné typy výstavby.
Realizací zmny . 1 ÚP budou zasaženy travní porosty s obvyklým zastoupením druh rostlin
a ruderální bylinná vegetace. Pedmty ochrany EVL Údolí Moravice nebudou doteny.
Nkteré návrhové plochy zasahují do PUPFL nebo 50 m ochranného pásma lesa.
V ešeném území pevažují lesy – tvoí 52% celkové rozlohy – 2261 ha. Pod 50% jen
v Bohuovicích – 11% a Benkovicích – 23%. Jedná se o rznovké porosty od 1 do 140 let.
Pevažujícím porostním typem je smrina – 68% s vysokou pímsí buku – 18%, borovice –
4% a modínu 3%. Pímsí jsou jedle, douglaska, dub, habr, javor, jasan, akát, bíza, lípa, olše,
topol a vrba.
Evropsky významné druhy živoich, které jsou pedmtem ochrany EVL Údolí Moravice,
nebudou zmnou .1 doteny. Z významných druh se zde mohou vyskytovat: ježek východní,
plch lesní, myšice temnopásá, vrápenec malý, netopýr brvitý, netopýr severní, tetívek obecný,
sýc rousný, lejsek malý, oešník kropenatý, mlok skvrnitý, kuka žlutobichá, olek karpatský
nebo zmije obecná.
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VLIV

STAV
VLIVU

VÝZNAMNOST
VLIVU

KUMULACE,
SEKUNDÁRNÍ
VLIV ATD.

Hradec nad Moravicí
BM

Z1/1a; Z1/10,14;
Z1/19; Z1/36;
P1/31

-*

T

*

A

OVK

Z1/1b

-*

T

*

A

RS

Z1/38

0

T

0

N

D

Z1/40

-*

T

*

A

OV

P1/27

0

T

0

N

-

T

**

A

-

T

**

A

±*

T

*

A

-*

T

*

A

Bohuovice
TN

Z1/16

Domoradovice
TI

Z1/7

Kajlovec
BV

Z1/42; Z1/43

Filipovice
BV

Z1/30; Z1/18

Jakubovice
BV

Z1/13, 34; Z1/4,
20; Z1/23; Z1/32;

0

T

0

N

PV

Z1/35

-*

T

*

A

Žimrovice
BV

Z1/29; Z1/12;
Z1/57

0

T

0

N

RS

Z1/33

-

T

**

A

Nulová varianta

0

T

0

Slovní vysvtlení významných vliv:
Plochy pro bydlení (BM, BV)
Do ochranného pásma lesa zasahují plochy Z1/1a, Z1/10,14, Z1/36 v k.ú. Hradec nad Moravicí,
plocha Z1/42 v k.ú. Kajlovec a plocha Z1/18 v k.ú. Filipovice. Plocha Z1/42 v k.ú. Kajlovec
znamená zmnu v charakteru LBC, kdy ást navržené plochy zasahuje do jižní zatravnné ásti
LBC a je vykompenzována pidlením lesní plochy v severní ásti LBC.
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Plochy obanské vybavenosti – komerní (OVK)
Plocha Z1/1b v k.ú. Hradec nad Moravicí zasahuje do ochranného pásma lesa.
Plochy tžby nerost (TN)
Jižní okraj navržená plochy pro rozšíení povrchové tžby nerost Z1/16 v k.ú. Bohuovice je
v územním stetu s ochranným pásmem lesa i s PUPFL (zábor 0,19 ha). Sekundárn mže také
ovlivnit pítomnost nkterých druh živoich (hluk, prašnost).
Plochy technické infrastruktury (TI)
Plocha navržená pro výstavbu OV v k.ú. Domoradovice zasahuje do ochranného pásma lesa a
do PUPFL (zábor 0,05 ha).
Plochy pro rekreaci a sport (RS)
Plocha Z1/33 v k.ú. Žimrovice je navržena v blízkosti eky Moravice, v kolizi s RBK,
v ochranném pásmu lesa. Vzhledem k plánovanému využití plochy – pouze sezónní využití bez
nároku na umístní trvalých staveb – lze potencionální vliv na druhy bioty oznait jako
pijatelný.
V místech s nejvtší koncentrací chránných druh rostlin a živoich nebyly nové plochy
vymezovány. EVL Údolí Moravice ani jednotlivé pedmty ochrany této lokality nejsou
zmnou . 1 doteny, pouze došlo k posunutí hranic tohoto pírodn hodnotného a chránného
území.
Z hlediska vliv na flóru a faunu se pedkládané zámry ešené zmny . 1 ÚP jeví jako
pijatelné, za dodržení navržených podmínek a opatení.
6.4 Vlivy na vodu, vodní zdroje
Hodnocená zmna . 1 ÚP Hradec nad Moravicí respektuje a do zastavitelných ploch rozšiuje
stávající systém zásobování pitnou vodou. Zásobování pitnou vodou je zajištno ze dvou
Kružberských vtví Ostravského oblastního vodovodu. V k.ú. Hradec nad Moravicí je pro
plochu Z1/36 navrženo prodloužení vodovodního adu s tlakovou stanicí. Pro stávající vodojem
v Domoradovicích jsou doplnny tlakové hladiny.
Splašková kanalizace je doplnna v k.ú. Domoradovice. Systém odvádní dešových vod je
vyešen posílením dalších úsek záchytných píkop (zejména k prevenci vodní eroze svah), a
to v lokalitách 1/36, 37 v k.ú. Hradec nad Moravicí, lokalita 1/46 v k.ú. Kajlovec, upravena je
trasa píkopu 1/8 v Benkovicích. Lokality Z1 v Hradci nad Moravicí, Z1 a Z3 v Žimrovicích je
podmínkou rozvoje zástavby dobudování systému odvodnní, které je v rámci zmny . 1 ÚP
ešeno.
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Návrh zmny . 1 ÚP respektuje vodní toky a plochy v pedmtném území. Pouze plocha
Z1/33 v k.ú. Žimrovice urená pro rekreaci a sport je vymezena v aktivní zón záplavového
území toku Moravice (Q100).
Stávající melioraní opatení jsou zachována.
NÁVRHOVÁ
PLOCHA

VLIV

STAV
VLIVU

VÝZNAMNOST
VLIVU

KUMULACE,
SEKUNDÁRNÍ
VLIV ATD.

Hradec nad Moravicí
BM

Z1/1a; Z1/10,14;
Z1/19; Z1/36;
P1/31

0
- (Z1/36)

T

0
*

N

OVK

Z1/1b

0

T

0

N

RS

Z1/38

0

T

0

N

D

Z1/40

0

T

0

N

OV

P1/27

0

T

0

N

±*

T

*

A

+

T

**

A

0

T

0

A

0

T

0

N

Bohuovice
TN

Z1/16

Domoradovice
TI

Z1/7

Kajlovec
BV

Z1/42; Z1/43

Filipovice
BV

Z1/30; Z1/18

Jakubovice
BV

Z1/13, 34; Z1/4,
20; Z1/23; Z1/32;

0

T

0

N

PV

Z1/35

0

T

0

N

Žimrovice
BV

Z1/29; Z1/12;
Z1/57

0

T

0

N

RS

Z1/33

-

T

**

A

Nulová varianta

0

T

0

Slovní vysvtlení významných vliv:
Plochy pro bydlení (BM, BV)
Lokality pro bydlení nezasahují do vymezených vodních tok a ploch. Vymezení nových
zastavitelných ploch vyžaduje nutnost napojení na vodovodní ad a v ohrožených lokalitách
také vybudování systému odvodnní území, který je pak podmínkou jejich využití.
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Tato poteba byla stanovena u plochy Z1/36 v Hradci nad Moravicí a dále je realizací tchto
opatení podmínno funkní využití pvodních ploch pro bydlení Z1 v Hradci nad Moravicí
a Z1 a Z3 v Žimrovicích. Vybudování odvodovacích záchytných píkop je ekonomicky
náronou záležitostí a vždy je nutné zvážit, zda není efektivnjším a hospodárnjším ešením
nalezení vhodnjšího území pro bydlení, bez nutnosti budování dalších finann nároných
staveb.
Plochy tžby nerost (TN)
Realizací plochy rozšíení povrchové tžby nerost v k.ú. Bohuovice (plocha Z1/16), který
pedstavuje plošn nejrozsáhlejší zámr zmny . 1 ÚP o rozloze cca 10 ha, mže být
potencionálním ohrožením pirozené retence vody v zatravnném i zalesnném území.
Po vyerpání ložiska a ukonení tžby je v této oblasti navrženo rozšíení plánované vodní
nádrže, která mže sloužit k rekreaním úelm.
Plochy technické infrastruktury (TI)
V k.ú. Domoradovice je navržen nový kanalizaní systém s likvidací splaškových vod
v biologické OV (plocha Z1/7), který pedsatvuje pozitivní vliv na kvalitu podzemních
i povrchových vod.
Plochy pro rekreaci a sport (RS)
Plocha Z1/33 v k.ú. Žimrovice je navržena v aktivní záplavové zón eky Moravice. Funkce
a podoba této plochy je sluitelná s podmínkami využití tohoto limitu území. S ohledem na
oekávaný charakter této plochy (nap. zatravnná plocha hiš i sportoviš, pouze
s penosným mobiliáem) se nepoítá s realizací trvalých staveb (budov) a pedpokládá se
pouze její sezónní využití.
Z hlediska vliv na vodu a vodní zdroje se pedkládané zámry ešené zmny . 1 ÚP jeví
jako pijatelné, za dodržení navržených podmínek a opatení.
6.5 Vlivy na pdu a horninové prostedí
Ve zmn . 1 územního plánu Hradec nad Moravicí je navržen zábor 19,64 ha pdy, z toho
zemdlské pozemky tvoí 91 % = 17,78 ha, z nich je 11,92 ha orné pdy, tj. 67 %.
Pedpokládá se zábor 0,65 ha odvodnných zemdlských pozemk. Zmnou . 1 dochází
k navýšení zábor u návrhových ploch o 15,27 ha pozemk, z toho je 0,27 ha lesních pozemk
a 13,53 ha zemdlské pdy - 9,03 ha orné pdy - 0,08 ha zahrad - 4,42 ha trvalých travních
porost - 0,52 ha odvodnné zemdlské pdy.
Nejrozsáhlejší zábor ZPF pedstavuje plocha TN Z1/16 v k.ú. Bohuovice s rozlohou 10,15 ha,
z toho 9,04 ha zemdlské pdy.
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ZÁBOR
ZPF
(HA)

TÍDA
OCHRANY

VÝZNAMNOST
VLIVU

KUMULACE,
SEKUNDÁRNÍ
VLIV ATD.

Hradec nad Moravicí
BM

OVK

Z1/1a

0,08

III.

*

A

Z1/10,14

0,05+0,04+
0,36

III. a V. a IV.

*

Z1/19

0,05+0,15

III. a IV.

*

Z1/36

1,23+0,23+
0,04

IV. a V. a III.

*

Z1/1b

0,33

III.

*

A

9,04

IV.

*

A

0,41+0,18

V. a IV.

*

A

0,03+1,18

V. a IV.

*

A

Z1/30

0,1

IV.

*

A

Z1/18

0,03+0,16

II.a III.

**

Z1/13, 34

0,26+0,12

II. a III.

**

Z1/4, 20

0,57

II.

**

Z1/23

0,02+0,04

III. a V.

*

Z1/32

0,3

II.

**

Z1/35

0,19+0,04+
0,03

II. a III. a IV.

**

A

Z1/29

0,14 + 0,19

I. a III.

**

A

Z1/12

0,4

I.

**

Z1/57

0,06 + 0,25

V. a III.

*

Z1/33

1,35

I.

**

0

T

0

Bohuovice
TN

Z1/16

Domoradovice
TI

Z1/7

Kajlovec
BV

Z1/43

Filipovice
BV

Jakubovice
BV

PV

A

Žimrovice
BV

RS

Nulová varianta

A

Vtšina zábor zemdlské pdy, 69%, navrhovaných ve zmn . 1 patí do IV. tídy
ochrany. Do nejkvalitnjších pd I. a II. tídy ochrany patí cca 17% zabíraných pozemk.
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Plochy s požadavkem na zábor ZPF, ešené pedkládanou zmnou . 1 ÚP obce Hradec nad
Moravicí, se nachází na zemdlských pdách zaazených do následujících tíd ochrany:
TÍDA
OCHRANY

NAVRHOVANÉ PLOCHY

I.

Plochy Z1/33, Z1/29 (ást), Z1/12

II.

Plochy Z1/18, Z1/4, 20, Z1/13, 34 (ást), Z1/32, Z1/35 (ást)

III

Plochy Z1/1a, Z1/1b, Z1/10, 14 (ást), Z1/19 (ást), Z1/36 (ást), Z1/18 (ást), Z1/13,
34 (ást), Z1/23, Z1/35 (ást), Z1/29 (ást), Z1/57 (ást)

IV.

Plochy Z1/10, 14 (ást), Z1/19 (ást), Z1/36 (ást), Z1/43 (ást), Z1/16, Z1/7 (ást),
Z1/30, Z1/35 (ást),

V.

Plochy Z1/10, 14 (ást), Z1/36 (ást), Z1/43 (ást), Z1/7 (ást), Z1/23 (ást), Z1/57
(ást)

Slovní vysvtlení významných vliv:
Plochy pro bydlení (BM, BV)
Plochy pro bydlení mstského typu v k.ú. Hradec nad Moravicí vyžadují zábor zemdlských
pozemk s nižším produkním potenciálem, které jsou vhodnjší k nezemdlskému využití.
Stejn tak je tomu u navržených ploch pro bydlení venkovského typu v k.ú. Kajlovec.
V k.ú. Filipovice (Z1/18), v k.ú.Jakubovice (Z1/13,34; Z1/13, 20 a Z1/32) a v k.ú. Žimrovice
(Z1/29 a Z1/12) jsou navrženy na pozemcích s bonitn nejcennjšími pdami azenými do I.
a II. tídy ochrany ZPF, které jsou vhodné k zemdlským úelm a jejich jiné využití je
nehospodárným ešením z hlediska produkního potenciálu území.
Další plochy pro bydlení venkovského typu ve zmínných katastrech jsou situovány na pdách
s nižším produkním potenciálem.
Plochy tžby nerost (TN)
Navržená plocha Z1/16 pro rozšíení tžby nerost pedstavuje nejrozsáhlejší požadavek na
zábor ZPF, cca 9 ha, které jsou azeny ve IV. tíd ochrany ZPF, tj. pd s podprmrnou
produkní schopností. U této plochy lze oekávat vliv na horninové podloží vzhledem k erpání
ložiska nerostných surovin.
Plochy veejného prostranství (PV)
V k.ú. Jakubovice je navržena nová zastavitelná plocha Z1/35 pro píjezdovou komunikaci
k stávající OV, jejíž ást zasahuje do pd II. tídy ochrany ZPF.
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Plochy pro rekreaci a sport (RS)
Plocha Z1/33 navržená v k.ú. Žimrovice pedstavuje zábor cca 1 ha pd I. tídy ochrany ZPF,
tedy nejcennjších pd s nejvyšší možnou produkní schopností. V souasné dob se jedná
o území s trvalým travním porostem.
Z hlediska vliv na pdu a horninové podloží se pedkládané zámry ešené koncepce ÚP
jeví jako pijatelné.
6.6 Vlivy na ovzduší a klima
Zájmové území msta Hradec nad Moravicí se v souasné dob vyznauje zhoršenou kvalitou
ovzduší, která je dána pedevším prchozí silnicí I. tídy I/57, která do velké míry zatžuje
životní prostedí. V ešeném území se nachází velké zdroje zneištní ovzduší jako nap.
BRANO a.s. nebo KAPA - KARTON MORAVA a.s. a ada dalších stedních zdroj
zneištní ovzduší.
Také z tohoto dvodu nebyly pedkládanou zmnou . 1 ÚP navrhovány další nové plochy pro
výrobu, v rámci nichž by mohly být uvedeny do provozu další zdroje zneištní ovzduší.
Z pvodního ÚP byl pevzat požadavek na peložku silnice I/57 východním smrem mimo
zastavnou ást obce (sídla Hradec nad Moravicí a Kajlovec) a vymezený koridor pro obchvat
je respektován.
Zámrem, který pedstavuje nový zdroj zneištní ovzduší (prašnost) je plocha TN Z1/16
v k.ú.Bohuovice, která je plošným rozšíením stávající povrchové tžby nerost.
Další zámry, jejichž realizace by znamenala vznik dalších nových významných zdroj
zneištní ovzduší, nejsou zmnou . 1 ÚP navrhovány.
Stávající koncepce zásobování plynem je upravena v území podrobnji ešeném územními
studiemi.

NÁVRHOVÁ
PLOCHA

VLIV

STAV
VLIVU

VÝZNAMNOST
VLIVU

KUMULACE,
SEKUNDÁRNÍ
VLIV ATD.

Hradec nad Moravicí
BM

Z1/1a; Z1/10,14;
Z1/19; Z1/36;
P1/31

-*

T

*

A

OVK

Z1/1b

-*

T

*

A

RS

Z1/38

0

T

0

N

D

Z1/40

-*

T

*

A

OV

P1/27

-*

T

*

A

-

T

**

A

Bohuovice
TN

Z1/16
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VLIV

STAV
VLIVU

VÝZNAMNOST
VLIVU

KUMULACE,
SEKUNDÁRNÍ
VLIV ATD.

Domoradovice
TI

Z1/7

-*

T

*

A

-*

T

*

A

-*

T

*

A

Kajlovec
BV

Z1/42; Z1/43

Filipovice
BV

Z1/30; Z1/18

Jakubovice
BV

Z1/13, 34; Z1/4,
20; Z1/23; Z1/32;

-*

T

*

A

PV

Z1/35

-*

T

*

A

Žimrovice
BV

Z1/29; Z1/12;
Z1/57

0

T

0

N

RS

Z1/33

0

T

0

N

Nulová varianta

0

T

0

Slovní vysvtlení významných vliv:
Plochy pro bydlení (BM, BV)
Poteba plynu pro nové zastavitelné plochy bude zajištna rozšíením stedotlaké plynovodní
sít. Vytápní ploch bydlení bude realizováno povtšinou z vlastních tepelných zdroj pevážn
s využitím zemního plynu.
Plochy obanské vybavenosti – komerní (OVK)
Plocha Z1/1b v k.ú. Hradec nad Moravicí navazuje na plochy pro dopravu (erpací stanice)
a pedpokládá se, že doplní kapacitu parkovacích míst, což znamená mírné navýšení emisí
výfukových plyn v lokalit, které mže zárove odklonit dopravu od erveného zámku
a uvolnit tuto oblast pro pší.
Plochy tžby nerost (TN)
Návrhová plocha Z1/16 v k.ú.Bohuovice pedstavující plošné rozšíení tžby nerost znaméná
nový významný zdroj zneištní ovzduší, pedevším v souvislosti s prašností.
Plochy technické infrastruktury (TI)
V k.ú. Domoradovice je navržena nová zastavitelná plocha Z1/7 pro OV, spolu s plochou pro
píjezdovou komunikaci Z1/58.
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Plochy pro dopravu (D)
V k.ú. Hradec nad Moravicí je navržena nová plocha dopravní infrastruktury Z1/40,
prostednictvím které bude realizováno parkovišt s kapacitou 28 parkovacích míst, což
pedstavuje mírné navýšení emisí výfukových plyn motorových vozidel v lokalit.
Z hlediska vliv na ovzduší se pedkládané zámry ešené zmny . 1 ÚP jeví jako
pijatelné.
6.7 Vlivy na hmotné statky, kulturní ddictví, architekturu a archeologické nálezy
Jednotlivé navržené zámry pedkládané zmny . 1 ÚP Hradec nad Moravicí respektují
kulturní ddictví a nemovité památky obce, které nebudou realizací nových ploch doteny.
Pouze pestavbová plocha P1/27 zasahuje do OP kulturní památky zámku a parku. V rámci této
plochy je navržena pestavba bývalých zámeckých koníren na plochu obanského vybavení
veejné infrastruktury (nap. sociální byty pro seniory s doprovodnými službami).Významný
negativní vliv se nepedpokládá za podmínky respektování historicky hodnotného
architektonicko urbanistického souboru.
Vzhledem k tomu, že celé území je místem archeologických nález, je nutno brát pi provádní
stavebních prací na tento fakt zetel a pi odkrytí archeologického nalezišt tuto skutenost
oznámit a umožnit provedení záchranného archeologického przkumu.
Z hlediska vliv na hmotné statky, kulturní památky, architekturu a archeologická
nalezišt se pedkládané zámry ešené zmny . 1 ÚP jeví jako pijatelné.
6.8 Vlivy na obyvatelstvo a lidské zdraví
Navržené zmny pro rozvoj msta Hradec nad Moravicí zohledují požadavky obce i oban
a soukromých subjekt a sledují veejn prospšný zámr. V rámci zmny . 1 ÚP jsou také
pehodnoceny nkteré z pvodních koncepních ploch, které se ukázaly jako neperspektivní i
špatn využitelné.
Hlavní rozvoj msta pedstavuje pedevším posílení funkce bydlení, a to zejména v k.ú. Hradec
nad Moravicí, kde jsou navrhovány nové plochy bydlení mstského typu. A dále navržené
plochy venkovského bydlení v k.ú. Kajlovec, Filipovice, Jakubovice a Žimrovice.
Dále jsou v k.ú. Hradec nad Moravicí a k.ú. Žimrovice posíleny plochy pro rekreaní využití
krajiny, které pedstavují rozvoj rekreaního potenciálu území.
Co se týe stávajících negativních vliv na lidské zdraví, jedná se pedevším o emise hluku
a emise látek zneišujících ovzduší. Hlavním zdrojem hluku, který obtžuje místní obyvatele,
je pedevším prchozí komunikace 1. tídy I/57, dále železniní doprava a provoz firmy Brano
a.s. (automobilový prmysl) v k.ú. Hradec nad Moravicí, papíren v k.ú. Žimrovice a tžba
v kamenolomu v k.ú. Bohuovice.
Mezi významné zdroje zneištní ovzduší patí silnice I/57, provozy Brano a.s., papírny
Žimrovice a významnou roli hraje také dálkový penos látek zneišujících ovzduší.
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Nové plochy výroby, v souvislosti s nimiž by mohly vzniknout další nové velké ZZO, nejsou
navrhovány.
Z pvodního ÚP vyplývá zámr peložky silnice I/57 východním smrem mimo zastavnou
ást sídel Hradec nad Moravicí a Kajlovec. Definovaný koridor je zmnou . 1 respektován.
Vlivy na lidské zdraví jsou problematicky hodnotitelné, nebo jejich hodnocení nezahrnuje
pouze porovnávání pedpokládaných hladin hluku, emisí zneišujících látek atd. s legislativn
stanovenými limity, ale také by mlo zohlednit obtížn stanovitelné subjektivní pocity obyvatel
(faktor pohody), a to pedevším u citlivých skupin populace (dti, senioi).
Nejvyšší pípustné hladiny hluku jsou stanoveny vyhláškou . 148/2006 Sb., o ochran zdraví
ped nepíznivými úinky hluku a vibrací.
NÁVRHOVÁ
PLOCHA

VLIV

STAV
VLIVU

VÝZNAMNOST
VLIVU

KUMULACE,
SEKUNDÁRNÍ
VLIV ATD.

Hradec nad Moravicí
BM

Z1/1a; Z1/10,14;
Z1/19; Z1/36;
P1/31

+

T

*

A

OVK

Z1/1b

+

T

*

A

RS

Z1/38

+

T

**

A

D

Z1/40

±*

T

*

A

OV

P1/27

+

T

*

A

±*

T

**

A

+

T

**

A

+

T

*

A

+

T

*

A

Bohuovice
TN

Z1/16

Domoradovice
TI

Z1/7

Kajlovec
BV

Z1/42; Z1/43

Filipovice
BV

Z1/30; Z1/18

Jakubovice
BV

Z1/13, 34; Z1/4,
20; Z1/23; Z1/32;

+

T

*

A

PV

Z1/35

-*

T

*

A

Žimrovice
BV

Z1/29; Z1/12;
Z1/57

+

T

*

A

RS

Z1/33

+

T

**

A

Nulová varianta

0

T

0
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Slovní vysvtlení významných vliv:
Plochy pro bydlení (BM, BV)
Rozvoj ploch pro bydlení pedstavuje pozitivní faktor ovlivující demografický progres
obyvatelstva.
V severní ásti msta Hradec nad Moravicí byly pvodním ÚP navrženy plochy BM vzhledem
k jejich lokalizaci mezi železnicí a I/57 k pestavb na plochy SM (smíšené obytné mstské), ve
kterých by postupn docházelo k úbytku bytového fondu a rozvoji obanské vybavenosti
nerušivého charakteru. Tato pestavbová plocha je zmnou . 1 zrušena se zachováním
pvodních ploch BM v rušivé ásti msta v blízkosti zdroj hluku a zneištní ovzduší, což
pedstavuje pipuštní nepíznivých vliv na lidské zdraví v obytné zástavb, kde by se jako
vhodnjší jevily plochy SM.
Plochy obanské vybavenosti – komerní (OVK)
Plocha Z1/1b navazuje na plochu pro D a pedstavuje doplnní nedostatené kapacity
parkovacích míst v blízkosti zámku.
Plochy vybavení obanské infrastruktury (OV)
Místo pvodních zámeckých koníren je navrženo jako pestavbová plocha P1/27 na plochu
obanského vybavení veejné infrastruktury (nap. sociální byty pro seniory se službami).
Plochy tžby nerost (TN)
Navržená plocha Z1/16 v k.ú.Bohuovice pro plošné rozšíení tžby nerost pedstavuje
významný zdroj zneištní ovzduší, a to pedevším prašností. Rovnž bude zdrojem obtžování
obyvatel nepíznivými úinky hluku a vibrací.
Z hlediska ekonomického pedstavuje tento zámr využití hospodáského potenciálu dané
lokality.
Plochy technické infrastruktury (TI)
V k.ú. Domoradovice je navržena nová zastavitelná plocha Z1/7 pro OV, která pedstavuje
prostedek pro zvýšení kvality povrchových a podzemních vod. Spolu s doplnním splaškové
kanalizace pispje k píznivjšímu ešení problematiky odpadních vod sídla.
Plochy pro rekreaci a sport (RS)
Navržená plocha RS v k.ú. Hradec nad Moravicí Z1/38 pedstavuje realizaci travnatých hiš,
ploch pro sportovní využití. Je navržena v pvodní ploše VL – výroba a skladování – lehký
prmysl.
V k.ú. Žimrovice
Z1/33.

je pro posílení sportovn rekreaního potenciálu obce navržena plocha
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Z hlediska vliv na demografický vývoj obyvatelstva se pedkládané zámry ešené
zmny . 1 ÚP jeví jako pozitivní. Z hlediska vliv na zdraví obyvatel lze konstatovat, že
pedkládaná zmna .1 ÚP je pozitivní, zejména v souvislosti s vybudováním OV,
eliminací ploch výroby a posílením ploch pro rekreaci a sport. Pedkládaná zmna ÚP
rovnž respektuje a zachovává podmínky pro peložku silnice I/57 mimo zastavnou ást
obce, což by mlo blahodárný vliv na obyvatele nejen z hlediska lidského zdraví (omezení
emisí hluku a škodlivin), ale také z hlediska faktoru pohody obyvatelstva. Obchvatem
mimo msto by se rovnž podpoila možnost posílení sociální pospolitosti, které
v souasné dob brání prtah mstem, který sídlo tém osov rozdluje.

7

Porovnání zjištných nebo pedpokládaných kladných a záporných vliv podle
jednotlivých variant ešení a jejich zhodnocení. Srozumitelný popis použitelných
metod vyhodnocení vetn jejich omezení.

Hodnocená zmna . 1 územního plánu obce Hradec nad Moravicí je navržena pouze v jedné
variant ešení. Pi ešení zmny ÚP byly zhodnoceny a posouzeny požadavky oban i dalších
soukromých subjekt, byl zohlednn názor obce nap. na zmnu využití nebo rozšíení
nkterých ploch, byly zapracovány územní studie pro lokality Na Tylovách, pod Hanuší
a Žimrovice. V rámci zmny ÚP byly také zapracovány údaje ze sítání lidu a oekávaný
sociodemografický vývoj s prognózou na 15 let. Neperspektivní nebo špatn využitelné
pvodní plochy jsou zmnou ÚP vypuštny. Také byl zapracován požadavek na plošné
rozšíení tžby v Bohuovicích.
Možnosti hodnocení:
+
pozitivní vliv

negativní vliv
0
bez vlivu nebo nevýznamný vliv
±
ambivalentní vliv (zahrnuje kladné i záporné vlivy)
*
vliv je možno vylouit, zmírnit nebo kompenzovat navrženými opateními
OEKÁVANÉ VLIVY
NA:

PEDKLÁDANÁ
VARIANTA

NULOVÁ
VARIANTA

POZNÁMKA

Udržitelný rozvoj území

+

0

Realizace zmn . 1 ÚP vede k posílení pilí
udržitelného rozvoje území msta Hradec
nad Moravicí. Navrhované zmny jsou
ešeny z dlouhodobého hlediska s ohledem
na logické souvislosti,poteby obyvatelstva
i zachování a ochranu pírodních a
kulturních hodnot v území.

Zvlášt chránná území

-*

+

Velká ást msta Hradec nad Moravicí leží
v PP Moravice. V rámci zmn . 1 ÚP jsou
v chránném území navrhována pouze
menší rozšíení zastavitelných ploch pro
bydlení. Nejvýznamnjší vliv pedstavují
zámry rozšíení povrchové tžby nerost
Z1/16 v k.ú. Bohuovice a zámr pro
rekreaci a sport v k.ú. Žimrovice Z1/33.
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PEDKLÁDANÁ
VARIANTA

NULOVÁ
VARIANTA

Krajinný ráz

-*

+

Stávající krajina msta Hradec nad
Moravicí je esteticky hodnotným územím,
z hlediska pírodních i urbanistických
hodnot území. Typov se liší podle
jednotlivých samostatných sídel msta,
které fungují jako samostatné celky
s patrným pechodem do volné krajiny.
Tento fakt je zmnou . 1 akceptován. Do
volné krajiny nejsou situovány nové
zastavitelné plochy, vtšina návrhových
ploch pímo navazuje na zastavné území.
Vysoce exponované pohledové horizonty
jsou
respektovány.
Je
definována
prostorová regulace staveb s ohledem na
zachování harmonického mítka krajiny.

Prostupnost krajiny

+

0

Návrhem ešení jsou vytvoeny podmínky pro
zlepšení prostupnosti krajiny.

Krajinný pokryv

+

0

±*

0

Natura 2000

POZNÁMKA

- Potenciáln dotenou lokalitou soustavy
Natura 2000 je EVL Údolí Moravice.
Významný negativní vliv zámr zmny .
1 ÚP se nepedpokládá, proež nebylo
píslušným orgánem ochrany ŽP
požadováno zpracování samostatného
hodnocení vlivu zmn ÚP na lokality
soustavy Natura 2000.
+ rozšíení hranice limitu území EVL v jižní
ásti k.ú. Žimrovice

ÚSES

±*

0

- V územní kolizi s RBK se nachází nov
vymezená plocha Z1/33 pro rekreaci a sport
v k.ú. Žimrovice a ást plochy Z1/39
(cyklostezka) v k.ú. Hradec nad Moravicí.
+ V rámci nov navržených ploch Z1/55,
Z1/56 a Z1/42 v k.ú. Hradec nad Moravicí
a Kajlovec dochází k upravení vymezení
stávajících prvk ÚSES lokálního významu
(rozšíení plochy, vymezení užívání
pozemk urených k plnní funkce
zahrady, nahrazení zatravnného pozemku
pozemkem lesním se vzrostlými stromy).

Ekosystémy – kostra
ekologické stability

+

0

Pírodní památky

0

+

Památné stromy

0

0

VKP

0

+

V rámci zmny . 1 územního plánu jsou
stabilizovány a posíleny stávající prvky
ÚSES. Nov navržené plochy veejné
zelen jsou ešeny v rámci jednotlivých
funkních ploch.
Pírodní památky jsou respektovány.
Památné lípy nejsou zmnou . 1 ÚP doteny.
Významné krajinné prvky (lesy, ostatní
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PEDKLÁDANÁ
VARIANTA

NULOVÁ
VARIANTA

POZNÁMKA
zele) i vzrostlá zele na nelesní pd jsou
zmnou . 1 ÚP respektovány.

Fauna

-*

0

Nepedpokládá se, že by byly zoologické
druhy v zájmovém území pedkládanou
zmnou . 1 ÚP významn doteny.

Flora

-*

0

Botanicky cenná území nebudou významn
dotena.

Dešová voda

-*

0

Systém odvádní dešových vod je doten
navržením plochy Z1/46, což bude ešeno
v dokumentaci k územnímu ízení.

Vodní zdroje

0

0

Povrchová voda

+

0

Prameništ

0

0

Podzemní voda

+

0

Kvalita povrchových vod bude pozitivn
ovlivnna vybudováním lokální OV v k.ú.
Domoradovice.

Odpadní voda

0

0

Pro ištní odpadních vod je zmnou . 1 ÚP
navržena splašková kanalizace a OV v k.ú.
Domoradovice, plocha pro TI Z1/7,
s biologickým doištním v rybnících.

Záplavová území

-*

0

Zmna . 1 ÚP navrhuje novou plochu pro
rekreaci a sport Z1/33 v k.ú. Žimrovice
v aktivní záplavové zón toku Moravice.
Jedná se o zámr, který není podmínn
realizací trvalých staveb a lze u nho
pedpokládat pouze sezónní využití.

CHOPAV

0

0

Vodovod

0

0

Pípadné stety požadavk s vodovodním
adem jsou zmnou . 1 ÚP ešeny.

Pdní prostedí

-*

0

Jedná se pevážn o pdní prostedí
zatravnného území.

ZPF

-

0

Zábor ZPF se týká pevážn produkn
prmrných a podprmrných pd (69%).
Do I. a II. tídy ochrany zasahují návrhové
plochy v k.ú. Filipovice, Jakubovice a
Žimrovice a pedstavují cca 17%
oekávaného záboru ZPF. Nejvtší zásah
znamená realizace plošného rozšíení
povrchové tžby, plocha Z1/16 v k.ú.
Bohuovice, která pedstavuje zábor cca 9
ha zemdlské pdy.

PUPFL

-

0

Zábor PUPFL pedstavují návrhové plochy
zmny . 1 ÚP Z1/16 pro TN
(k.ú.Bohuovice) a Z1/7 pro TI (k.ú..
Domoradovice).

Kvalita povrchových vod bude pozitivn
ovlivnna vybudováním lokální OV v k.ú.
Domoradovice.
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PEDKLÁDANÁ
VARIANTA

NULOVÁ
VARIANTA

POZNÁMKA

Horninové prostedí

0

0

Geomorfologie

0

0

Geologie

0

0

Chránná ložisková území

+

0

Rozšíení povrchové tžby nerost
v k.ú.Bohuovice (plocha pro TN Z1/16).

Sesuvná území

-*

0

Ve stetu s územím aktivních svahových
deformací se nachází severní okraj plochy
pro bydlení Z1/43 v k.ú. Hradec nad
Moravicí a záchytný píkop 1/46 v sousedství
této plochy.

Klima

0

0

Ovzduší

±

0

+ Respektování vymezeného koridoru pro
peložku silnice I/57 východním smrem
mimo zastavné území sídel Hradec nad
Moravicí a Kajlovec.
Krátkodob bude zvýšena prašnost v období
výstavby.
- rozšíení povrchové tžby nerost (pašnost)

Obyvatelstvo

±

-

+ Rozvoj bydlení, umožnní demografického
rstu, posílení sociální soudržnosti, zvýšení
rekreaního využití území.
 Snížení faktoru pohody pi realizaci

stavebních prací.
Lidské zdraví

+

0

Podpora obchvatu silnice I/57, odklonní
emisí hluku a látek zneišujících ovzduší.
Výstavba OV – zvýšení kvality
povrchových a podzemních vod.

Hluk

±*

0

Snížení hluku z dopravy odklonním silnice
I. tídy I/57 mimo zastavnou ást obce.

Historické památky

-*

0

Pestavbová plocha pro vybavenost veejné
infrastruktury (nap.sociální bydlení pro
seniory s doprovodnými službami) P1/27
(k.ú. Hradec nad Moravicí) zasahuje do
ochranného pásma zámku a zámeckého
parku (navrhována v území bývalých
zámeckých koníren). Nové zastavitelné
plochy kulturní a historické hodnoty
respektují.

Archeologické nálezy

+

0

Z aktualizovaných podklad ÚAP je doplnna
hranice archeologických naleziš.
Pokud budou bhem realizace staveb zjištny
archeologické nálezy, je povinností stavitele
tuto skutenost ohlásit na Archeologický
ústav AV a provést na lokalit záchranný
archeologický przkum.

Energetické zdroje

-

0

U nov vybudovaných objekt bude nutné
zajištní dodávky elektrické a tepelné energie
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PEDKLÁDANÁ
VARIANTA

NULOVÁ
VARIANTA

POZNÁMKA
a plynu. V k.ú. Hradec nad Moravicí a
Žimrovice je navržena peložka kabelového
vedení VN 22kV, která ovlivní energetickou
koncepci z pvodního ÚP. Na koncepci
nemají vliv navržené úpravy tras VN v k.ú.
Benkovice a Jakubovice.

Silniní doprava

+

0

Podpora koncepního zámru obchvatu silnice
I/57, vybudování nového parkovišt u
hbitova.

Železniní doprava

0

0

Cyklodoprava

+

0

Návrh cyklostezky po pravém behu
Moravice v k.ú. Hradec n/M, který pokrauje
dále do katastru sousední obce Branka u
Opavy. Ve Zmn .1 je zapracovaná jako
lokalita 1/39.

Sportovní areály

+

0

Návrhové plochy pro rekreaci a sport Z1/33
v k.ú. Žimrovice a Z1/38 v k.ú. Hradec nad
Moravicí pedstavují zámry vybudování
sportovních hiš.

Rekreace

+

0

Realizací zmny . 1 ÚP bude posílena
rekreaní atraktivita msta. Jsou vymezeny
dv nové plochy pro sport a rekreaci Z1/33 a
Z1/38.

Výrobní zóny

-

0

Nejsou navrženy nové plochy výroby. Pvodní
plocha VL Z17 v k.ú. Hradec nad Moravicí
je zmenšena na úkor plochy pro rekreaci a
sport Z1/38.

Ekonomika

+

0

Rozvoj ploch pro rekreaci a rozšíení
povrchové tžby nerost (efektivnjší využití
hospodáského potenciálu ložiska nerostných
surovin v
k.ú. Bohuovice) povede
k ekonomickému progresu obce Hradec nad
Moravicí.

Vyhodnocení vliv pedkládané zmny . 1 územního plánu obce Hradec nad Moravicí na
udržitelný rozvoj území a na životní prostedí bylo provedeno ve smyslu ustanovení §19 odst. 2
stavebního zákona . 350/2012 Sb., ve znní pílohy . 1 zákona . 183/2006 Sb., resp. dle §10i
zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí, ve znní pozdjších pedpis.
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Popis navrhovaných opatení pro pedcházení, snížení nebo kompenzaci všech
zjištných nebo pedpokládaných závažných záporných vliv na životní prostedí

Navržená opatení pro pedcházení, eliminaci, vylouení nebo kompenzaci nepíznivých vliv
vychází z výše uvedených hodnocení v kapitolách 6 a 7 a z podmínek pro využití jednotlivých
ploch definovaných ve zmn ÚP obce Hradec nad Moravicí, které zpracovatel dokumentace
SEA považuje za odpovídající. V prbhu zpracovávání zmny .1 územního plánu byla již pi
návrhu nových rozvojových ploch celá ada opatení zohlednna a vymezení nových
zastavitelných ploch bylo vytyeno na základ limit využití daného území. Požadavky
nesluitelné s územními limity nebyly zmnou . 1 naplnny.
Limity využití území jsou stanoveny regulativy závazné ásti územního plánu obce Hradec nad
Moravicí, správními rozhodnutími a dále vyplývají z environmentální legislativy, která eší
ochranu jednotlivých složek životního prostedí, jako je zákon . 114/1992 Sb., o ochran
pírody a krajiny, provádcí vyhláška k tomuto zákonu . 395/1992 Sb., zákon . 254/2001 Sb.,
o vodách a jeho provádcí pedpisy, zákon . 258/2000 Sb., o ochran veejného zdraví a jeho
provádcí pedpisy, zákon . 289/1995 Sb., o lesích, zákon . 334/1992 Sb., o ochran ZPF,
atd.
Zhotovitel SEA navrhuje pro jednotlivé plochy dodržet následující opatení pro minimalizaci
možných negativních vliv na jednotlivé dotené složky ŽP:
Plochy pro bydlení (BM, BV)
Pi objemovém ešení a charakteru budov by mly být uplatnny okolní architektonické znaky
typické pro zdejší krajinu, s ohledem na vysoce exponovaná pohledová místa. U ploch BM
nesmí být narušeny významné pohledy na zámecký komplex z veejných prostranství
a komunikací. Dodržení stanovených prostorových regulativ vyplývajících z podmínek
definovaných v ÚP.
V rámci realizace ploch pro bydlení minimalizovat pedpokládaný zábor ZPF, pedevším
u ploch vyžadujících zábor ZPF I. a II. tídy ochrany. Mírnit vliv rozsáhlejších ploch pro
bydlení adekvátním podílem zazelenní.
V co nejvyšší možné míe respektovat OP lesa, projednat s píslušným orgánem ochrany ŽP.
U ploch situovaných v blízkosti významných zdroj hluku (zásah do OP I/57) ovit dodržení
stanovených limit pro chránný venkovní prostor staveb.
Plochy obanské vybavenosti – komerní (OVK)
Umístní v OP lesa projednat s píslušným orgánem ochrany ŽP, v co nejvyšší možné míe toto
území pi realizaci plochy respektovat.
Plochy pro dopravu (D)
Bez opatení.

51

EKOAUDIT, spol. s r.o.
Podnásepní 1h, 602 00 Brno

ZMNY .1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRADEC NAD MORAVICÍ
hodnocení vlivu koncepce na životní prostedí a veejné zdraví

Plochy vybavení veejné infrastruktury (OV)
Respektovat historicky hodnotný areál zámku a jeho architektonický charakter. Respektovat
nepípustné využití ploch v OP kulturní památky zámku a zámeckého parku.
Plochy tžby nerost (TN)
Pi realizaci stavby v co nejvyšší možné míe minimalizovat zásahy do PUPFL a respektovat
OP lesa.
Využití stávající dopravní a technické infrastruktury. Minimalizovat v co nejvyšší možné míe
prašnost a emise hluku a vibrací. Izolovat území pásmem ochranné zelen, která bude plnit
izolaní funkci. Zajištní bezpenosti areálu.
Plochy technické infrastruktury (TI)
Pi realizaci stavby v co nejvyšší možné míe minimalizovat zásah do PUPFL a toto území
respektovat, stejn jako OP lesa. Projednat s píslušným orgánem ochrany ŽP.
Ochranná zele plnící estetickou funkci. Zajištní ekologické likvidace splaškových vod.
Plochy veejného prostranství (PV)
Minimalizovat zábor ZPF II. tídy ochrany.
Plochy pro rekreaci a sport (RS)
U rekreaní plochy v k.ú. Hradec nad Moravicí realizovat prvky ochranné zelen s izolaní
funkcí, která oddlí plochu pro RS od stávajících sousedních ploch pro výrobu (VL).
U rekreaní plochy v k.ú. Žimrovice respektovat pípustné využití území v aktivní záplavové
zón, neumisovat trvalé stavby, dodržet pedpoklad sezónního využití. V co nejvyšší možné
míe respektovat prchozí biokoridor regionálního významu, nerušivým využitím plochy a
zachováním ekologické prostupnosti území. Respektovat OP lesa, podmínky využití plochy
projednat s píslušným orgánem ochrany ŽP.
V rámci realizace jednotlivých ploch je teba zohlednit zachování odtokových pomr v území
a stávající melioraní opatení. U lokalit vyžadujících opatení z hlediska odvodnní území
realizovat záchytné píkopy – v této souvislosti zvážit hospodárnost využití ploch.
Zohlednit VKP, jako jsou lesy, vodní plochy a toky, i zele, v území. Zohlednit pítomnost
historicky a kulturn cenné lokality zámeckého areálu. Pi rozšiování ploch prvk ÚSES dbát
na pvodní složení vegetace.
Respektovat lokality s koncentrovaným výskytem ohrožených druh rostlin a živoich. Dbát
na hospodárné a logické využíváním území. Zvážit rekreaní možnosti a potenciál území
a v rámci ešení jednotlivých ploch tento faktor zohlednit. Bhem výstavby je teba zohlednit
obecné požadavky na ochranu pírody a krajiny. V pípad archeologických nález, tyto nálezy
nahlásit.
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Zhodnocení zpsobu zapracování vnitrostátních cíl ochrany životního prostedí do
územn plánovací dokumentace a jejich zohlednní pi výbru variant ešení

Z hlediska ochrany pírody a krajiny posuzovaného území obce Hradec nad Moravicí vyplývá
z cíl vytyených v Politice územního rozvoje R (2008) pedevším požadavek „vymezovat
zastavitelné plochy v záplavových územích jen ve výjimených a zvlášt zdvodnných
pípadech“. Ve zmn .1 územního plánu Hradec nad Moravicí je do aktivní zóny
záplavového území vodního toku Moravice navrženo v Žimrovicích rozšíení stávajících ploch
RS o zastavitelnou plochu Z1/33. V navržené ploše Z1/33 je však možno realizovat pouze
rekreaní plochy hišt a sportovišt sluitelné s polohou v aktivní zón záplavového území
(nap. zatravnná plocha hiš a sportoviš s penosným sezónním mobiliáem a vybavením,
apod.).
Další požadavky a limity na využití území jsou rozpracovány v Zásadách územního rozvoje
(ZÚR) Moravskoslezského kraje. Širších vztah se týká návrh cyklostezky po pravém behu
Moravice v k.ú. Hradec nad Moravicí, který pokrauje dále do katastru sousední obce Branka u
Opavy. Ve zmn .1 je zapracovaná jako lokalita 1/39. Návaznost cyklostezky na
rozpracovanou územn plánovací dokumentaci sousední obce bude dohodnuta v rámci
projednání zmny .1.
Ve zmn . 1 jsou také zapracovány požadavky vyplývající z aktualizovaných ÚAP pro
správní obvod statutárního msta Opava, z dokumentu Záplavové území vodního toku
Moravice, Krajinného rázu MSK, Nadregionální a regionální ÚSES MSK a Generelu dopravy
MSK.
Další obecné cíle ochrany pírody a krajiny jsou legislativn upraveny zákonem . 114/1992
Sb., o ochran pírody a krajiny. Na mezinárodní úrovni reprezentuje strategii ochrany pírody
a krajiny systém Natura2000, který zahrnuje evropsky významné lokality a ptaí oblasti.
Zapracované relevantní cíle závazných dokument definujících limity využití území do
koncepce územního plánu obce Hradec nad Moravicí:
 územní rozvoj msta je ešen s ohledem na zachování cenných pírodních a krajinných
hodnot území (hlavní rozvoj obce,pedevším plochy pro bydlení, je soustedn do k.ú.
Hradec nad Moravicí)
 navržení nových zastavitelných ploch s ohledem na zachování stávajícího charakteru
krajiny
 respektování krajinných horizont (požadavky na prostorové uspoádání návrhových
ploch)
 respektování areálu státního zámku Hradec nad Moravicí
 ve volné krajin nejsou navrhovány nové zastavitelné plochy
 respektování lokality soustavy Natura 2000
 zachování propustnosti krajiny
 podpora pée o typické a výjimené pírodní, kulturní a civilizaní hodnoty kraje, které
vytváejí charakteristické znaky území
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 rozšíení ploch ÚSES za úelem posílení jejich funknosti
 vytvoení podmínek pro rozvoj bydlení a obanské vybavenosti
 vymezení nových parkovacích ploch
 respektování vymezeného koridoru pro peložku silnice I/57
 rozvoj rekreace v oblasti Hradecko v rámci ploch pro sportovn rekreaní využití území
 podpora cyklostezek
 vytvoení podmínek pro napojení nových ploch na systém vodovod a kanalizací
 výstavba OV
 respektování ochranných podmínek vodních ploch a tok
 zvýšení retenní schopnosti krajiny
 respektování podmínek pro zachování meliorací v krajin
 minimalizace záboru ZPF (zejména ve vyšších tídách ochrany)
 respektování sesuvných území
 minimalizace negativních vliv další tžby nerostných surovin
 výsadba úelové zelen, v rámci ploch s jiným funkním využitím
 základní pilíe udržitelného rozvoje msta Hradec nad Moravicí nejsou posuzovanou
zmnou ÚP oslabeny; podmínky pro píznivé životní prostedí, hospodáský rozvoj a
soudržnost spoleenství obyvatel zstávají nadále vyvážené
Pedkládaná zmna .1 ÚP Hradec nad Moravicí nebyla ešena variantn. Požadavky, které se
nesluovaly s limity území, nebyly naplnny.

10 Návrh ukazatel pro sledování vlivu územn plánovací dokumentace na životní
prostedí
Environmentální ukazatele jsou vhodn zvolené sumární ukazatele, které jsou základem
posuzování nejen stavu životního prostedí, ale i úinnosti a adekvátnosti politických
rozhodnutí, tj. politiky ochrany životního prostedí jako celku.
Vtšina indikátor jsou relativní veliiny vztažené na jednotku rozlohy, na obyvatele, na
jednotku HDP apod. Cílem indikátor je odkrytí potencionálních rizik pro rzné oblasti
životního prostedí a lidské zdraví. Rozsáhlý soubor ukazatel byl vypracován pro potebu
Státní politiky životního prostedí a je rozdlen do dvou skupin:
a) sociální a ekonomické ukazatele (pozn. nejsou pedmtem posouzení územního
plánu)
b) environmentální ukazatele
V souvislosti s posuzováním vliv koncepcí ÚP na životní prostedí, udržitelný rozvoj území
a lidské zdraví se jedná vždy o hodnocení, v nmž je nutné souhrnné posouzení jednotlivých
zámr ÚP jednotliv i jako celku, a to z hlediska více faktor a kritérií, kdy se hledá uritý
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kompromis mezi potencionálními negativními vlivy koncepce na samostatné oblasti
a rozvojovými potebami daného území.
Vzhledem k nutnosti komplexnosti posuzování koncepce a zahrnutí mnoha rzných souvislostí
je dležité stanovit si prioritní cíle a požadavky, na základ nichž se potom jednotlivým
kritériím pikládá rzný stupe dležitosti. Poté se na pomyslné misky vah dávají možné
negativní vlivy na složky životního prostedí a lidské zdraví na jedné stran a na stran druhé
oekávané profity z nových rozvojových ploch.
Ke zhodnocení možných vliv jednotlivých zámr ÚP se po jejich realizaci mohou použít
monitorovací ukazatele, díky kterým je možno posoudit vlivy vyvolané zmnami využití území
dané oblasti. Prostednictvím monitorovacích ukazatel je také možno kontrolovat dodržování
navržených opatení v rámci hodnocení koncepce, která pedcházela její realizaci.
Dle §55 zákona . 183/2006 Sb., stavební zákon, je poizovatel ÚP (MÚ, stavební odbor)
povinen pedložit zastupitelstvu obce min 1x za 4 roky zprávu o uplatování územního plánu,
jejíž souástí jsou vlivy uplatování ÚP na životní prostedí.
Monitorování mže být iniciováno rovnž na základ pipomínek veejnosti (obtžování
nadmrným hlukem, atd.).
Navržené environmentální ukazatele pro sledování vlivu územn plánovací dokumentace na
životní prostedí z hlediska relevantnosti zmny .1 územního plánu obce Hradec nad Moravicí
a kontextu s cíli ochrany životního prostedí, které jsou obsaženy ve Státní politice životního
prostedí (2004) :
Krajina
Indikátor: podíl zastavné a nezastavné plochy (%)
Biodiverzita, chránná území
Indikátor: podíl ohrožených druh (%), velkoplošná chránná území,
Zemdlská pda, ZPF
Indikátor: podíl/rozsah nových zábor pdy, podíl plochy vyaté ze ZPF
Lesy a lesní hospodáství
Indikátor: plocha les, podíl plochy vyaté z PUPFL
Voda a vodní hospodáství
Indikátor: odbry vody (% zdroj, množství/obyvatel/rok), pitná voda (% obyvatelstva
zásobované z veejných vodovod)
Ovzduší:
Indikátor: emise látek zneišujících ovzduší
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Hluk:
Indikátor: expozice populace nadlimitnímu hluku z dopravy

11 Návrh požadavk na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska
minimalizace negativních vliv na životní prostedí
Pi rozhodování z hlediska minimalizace vliv na životní prostedí pro jednotlivé vymezené
plochy a koridory je zpracovatelem SEA navrženo dodržet podmínky definované v návrhu
zmny ÚP Hradec nad Moravicí a další vyjmenované:
 využití regulativ pro jednotlivé plochy s rozdílným zpsobem využití. V uvedených
plochách platí stanovené pípustné a nepípustné využití a podmínky prostorového
uspoádání a ochrany krajinného rázu
 využití zpracovaných územních studií, v nichž jsou vymezeny konkrétní úelové
plochy, pro vybrané nové i stávající návrhové plochy
 zpracování dokumentace EIA dle zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní
prostedí, pro jednotlivé návrhové plochy, které zakládají rámec pro nutnost posouzení
vliv zámru na životní prostedí
 zpracování a využití hlukové studie vzhledem k požadavkm na dodržení ochrany
chránného venkovního prostoru staveb ped nadlimitním hlukem pro vybrané
návrhové plochy
 využití informací o lokalitách prvk ÚSES

12 Netechnické shrnutí výše uvedených údaj, Návrh stanoviska
12.1. Netechnické shrnutí výše uvedených údaj
Zmna . 1 územního plánu obce Hradec nad Moravicí vychází ze stávajícího územního plánu
a dále z požadavk definovaných v zadání zmny . 1 územního plánu. Respektuje a rozvíjí
stávající urbanistickou strukturu území v souvislosti s novými požadavky obce, oban i
soukromých subjekt a vzhledem k novým zjištním o zájmovém území, které jsou dány
zpracováním územních studií (v lokalitách Na Tylovách, pod Hanuší a Žimrovice), propotem
demografického rstu obyvatelstva ve stedndobém horizontu a racionální perspektivou
funkního využití stávajících návrhových ploch vymezených platným ÚP.
Pedkládaná zmna . 1 ÚP Hradec nad Moravicí v návaznosti na stávající urbanistickou
strukturu a krajinný ráz území rozvíjí plochy pro bydlení a sportovn rekreaní vyžití, plochy
technické infrastruktury (OV), plochy tžby nerostného bohatství, plochy dopravy (doplnní
kapacit parkování) a plochy vybavení veejné infrastruktury, souasn s podmínkami pro
zachování a ochranu pírodních a kulturn historických hodnot v území.

56

EKOAUDIT, spol. s r.o.
Podnásepní 1h, 602 00 Brno

ZMNY .1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRADEC NAD MORAVICÍ
hodnocení vlivu koncepce na životní prostedí a veejné zdraví

Msto Hradec nad Moravicí je tvoeno osmi samostatnými sídly se zetelným pechodem do
volné krajiny. V rámci zmny . 1 ÚP je tento fakt respektován a nejsou navrhovány plochy,
které by vedly ke srstání jednotlivých sídel.
Hlavní ást rozvoje bydlení mstského charakteru je ešena v k.ú. Hradec nad Moravicí
v pímé návaznosti na obytnou zástavbu, plochy menšího rozsahu venkovského typu jsou
navrženy v k.ú. Kajlovec, Filipovice, Jakubovice a Žimrovice. Rozvoj obanského vybavení
je ešen rovnž v rámci k.ú. Hradec nad Moravicí. Posílení rekrean sportovního využítí
území pedstavují návrhové plochy v k.ú. Hradec nad Moravicí a v k.ú. Žimrovice.
V Bohuovicích je navržena plocha pro rozšíení tžby nerost a v k.ú. Domoradovice plocha
pro biologickou OV. Pro dopravu v klidu je v k.ú. Hradec nad Moravicí navržena plocha pro
rozšíení kapacity parkovacích míst u zámku a u hbitova. Nové plochy zelen nejsou
navrhovány (s doplnním veejné zelen se poítá v plochách s rozdílným funkním využitím),
stejn jako nejsou navrhovány nové plochy výroby.
Zmna . 1 respektuje vymezený koridor pro peložku komunikace I/57 východním smrem
mimo zastavnou ást sídel Hradec nad Moravicí a Kajlovec.
Také je navrženo vybudování zadržovacích kanál u ploch, kde je odvodovací opatení
podmínkou jejich funkního využití.
Zmna . 1 respektuje významnou kulturn historickou památku v obci, kterou je areál
hradeckého zámku. Lokality soustavy Natura 2000 EVL Údolí Moravice ani pedmty ochrany
nebudou zmnou . 1 doteny, pouze je vymezeno rozšíení hranic tohoto cenného území.
ÚSES je zmnou . 1 ovlivnn, plocha pro rekreaci v k.ú. Žimrovice zasahuje do RBK . 609.
Pozitivním pínosem pro funknost ÚSES je rozšíení lokálních biocenter na úkor
zastavitelných ploch. PP Moravice a NPR Kaluža jsou respektovány a je zohlednna snaha
o minimalizaci nepíznivých vliv.
Požadavky, které nebyly sluitelné s pírodními limity, nebyly naplnny.
Do hodnocené zmny . 1 ÚP byly rovnž zapracovány požadavky obce, oban a soukromých
subjekt a také vnitrostátní cíle politiky ochrany životního prostedí, požadavky Zásad
územního rozvoje Moravskoslezského kraje a strategie udržitelného rozvoje území. Rovnž
byly respektovány požadavky vyplývající ze zadání územního plánu.
Z hodnocení zmny . 1 územního plánu vyplývá, že jejím uplatnním mohou být doteny
následující složky životního prostedí:
Negativn (s pedpokládanou eliminací vlivu dodržením navržených opatení):
 krajinný ráz
 ÚSES
 PP Moravice
 NPR Kaluža
 pda (zábor ZPF)
 lesní pozemky (zábor PUPFL)
 záplavové území toku Moravice
 ovzduší
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Pozitivn:
 kvalita podzemních a povrchových vod
 demografický vývoj obyvatelstva
 sociální soudržnost
 rekreaní potenciál krajiny
 ekonomické a sociální vlivy
 ÚSES
 EVL
 dopravní infrastruktura
 ložisková území
 udržitelný rozvoj území
Další složky životního prostedí (nap. CHOPAV, památné stromy) nebudou realizací zámr
ovlivnny.
Míra a povaha identifikovaných vliv na životní prostedí mže být eliminována dodržením
navržených opatení a podmínek využití území. Po realizaci zámr zmny . 1 ÚP se
doporuuje monitoring vybraných faktor a kontrola charakteru a velikosti jednotlivých
oekávaných vliv na rzné složky životního prostedí a lidské zdraví.
Z hlediska vliv na složky životního prostedí, lidské zdraví a udržitelný rozvoj se jeví
pedkládaná zmna . 1 územního plánu jako pijatelná.
Posouzení vliv zmny .1 územního plánu na životní prostedí bylo provedeno v souladu se
zákonem . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí a bylo zpracováno v rozsahu
pílohy 1 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu ve znní pozdjších
pedpis.
12.2. Návrh stanoviska
Zpracovatel hodnocení vlivu zmny .1 územního plánu Hradec nad Moravicí na životní
prostedí a veejné zdraví, pro úely posuzování vliv koncepcí na životní prostedí dle pílohy
k zákonu . 183/2006 Sb., stavební zákon, v dikci platného stavebního zákona . 350/2012 Sb.,
pedkládá následující návrh stanoviska dle zákona .100/2001 Sb., o posuzování vliv na
životní prostedí a o zmn nkterých souvisejících zákon (zákon o posuzování vliv na
životní prostedí), ve znní pozdjších pedpis.
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Krajský úad Moravskoslezského kraje
28. íjna 117
702 18 Ostrava

STANOVISKO K NÁVRHU ZMNY .1
ÚP HRADEC NAD MORAVICÍ
podle § 10i zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí a o zmn
nkterých souvisejících zákon (zákon o posuzování vliv na životní prostedí), ve znní
pozdjších pedpis.
Orgán vydávající územní plán:

Zastupitelstvo obce Hradec nad Moravicí

Objednatel:

Msto Hradec nad Moravicí
Opavská 265
747 41 Hradec nad Moravicí

Zpracovatel hodnocení SEA:

EKOAUDIT, spol. s r.o.
Podnásepní 1h
602 00 Brno

Struný popis zmny .1 územního plánu:
Zmna . 1 územního plánu obce Hradec nad Moravicí vychází ze stávajícího územního plánu
a dále z požadavk definovaných v zadání zmny . 1 územního plánu. Respektuje a rozvíjí
stávající urbanistickou strukturu území v souvislosti s novými požadavky obce, oban
i soukromých subjekt a vzhledem k novým zjištním o zájmovém území, které jsou dány
zpracováním územních studií (v lokalitách Na Tylovách, pod Hanuší a Žimrovice), propotem
demografického rstu obyvatelstva ve stedndobém horizontu a racionální perspektivou
funkního využití stávajících návrhových ploch vymezených platným ÚP.
Pedkládaná zmna . 1 ÚP Hradec nad Moravicí v návaznosti na stávající urbanistickou
strukturu a krajinný ráz území rozvíjí plochy pro bydlení a sportovn rekreaní vyžití, plochy
technické infrastruktury (OV), plochy tžby nerostného bohatství, plochy dopravy (doplnní
kapacit parkování) a plochy vybavení veejné infrastruktury, souasn s podmínkami pro
zachování a ochranu pírodních a kulturn historických hodnot v území.
Msto Hradec nad Moravicí je tvoeno osmi samostatnými sídly se zetelným pechodem do
volné krajiny. V rámci zmny . 1 ÚP je tento fakt respektován a nejsou navrhovány plochy,
které by vedly ke srstání jednotlivých sídel.
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Hlavní ást rozvoje bydlení mstského charakteru je ešena v k.ú. Hradec nad Moravicí
v pímé návaznosti na obytnou zástavbu, plochy menšího rozsahu venkovského typu jsou
navrženy v k.ú. Kajlovec, Filipovice, Jakubovice a Žimrovice. Rozvoj obanského vybavení
je ešen rovnž v rámci k.ú. Hradec nad Moravicí. Posílení rekrean sportovního využítí
území pedstavují návrhové plochy v k.ú. Hradec nad Moravicí a v k.ú. Žimrovice.
V Bohuovicích je navržena plocha pro rozšíení tžby nerost a v k.ú. Domoradovice plocha
pro biologickou OV. Pro dopravu v klidu je v k.ú. Hradec nad Moravicí navržena plocha pro
rozšíení kapacity parkovacích míst u zámku a u hbitova. Nové plochy zelen nejsou
navrhovány (s doplnním veejné zelen se poítá v plochách s rozdílným funkním využitím),
stejn jako nejsou navrhovány nové plochy výroby.
Zmna . 1 respektuje vymezený koridor pro peložku komunikace I/57 východním smrem
mimo zastavnou ást sídel Hradec nad Moravicí a Kajlovec.
Také je navrženo vybudování zadržovacích kanál u ploch, kde je odvodovací opatení
podmínkou jejich funkního využití.
Struný popis posouzení:
Posouzení vliv zmny . 1 územního plánu na životní prostedí bylo provedeno v souladu se
zákonem . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí a bylo zpracováno v rozsahu
pílohy . 1 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, v dikci platného
stavebního zákona . 350/2012 Sb.
Z územn plánovací dokumentace vyplývá, že jejím uplatnním mohou být ovlivnny tyto složky
životního prostedí:
negativn – krajinný ráz, ÚSES, PP Moravice, NPR Kaluže, ZPF, PUPFL, záplavové území
Moravice, ovzduší
pozitivn – kvalita podzemních a povrchových vod, demografický vývoj obyvatelstva, sociální
soudržnost, rekreaní potenciál krajiny, ekonomické a sociální vlivy, ÚSES, EVL, dopravní
infrastruktura, ložisková území, udržitelný rozvoj území
Z územn plánovací dokumentace vyplývá, že jejím uplatnním nemohou být ovlivnny tyto
složky životního prostedí:
CHOPAV, památné stromy, VKP
K pedcházení, minimalizaci i kompenzaci negativních vliv na životní prostedí a lidské
zdraví byla navržena konkrétní opatení a podmínky využití území.
Z hlediska vliv na složky životního prostedí, lidské zdraví a udržitelný rozvoj se jeví
pedkládaná zmna . 1 územního plánu, za dodržení minimalizaních opatení, jako pijatelná.
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Závry posouzení:
Na základ návrhu zmny . 1 územního plánu Hradec nad Moravicí a jeho vyhodnocení podle
pílohy zákona . 183/2006 Sb., stavební zákon, v kontextu § 10i zákona . 100/2001 Sb.,
o posuzování vliv na životní prostedí vetn vylouení vliv územního plánu na vyhlášené
evropsky významné lokality a ptaí oblasti dle ustanovení § 45i zákona . 114/1992 Sb.,
o ochran pírody a krajiny, ve znní pozdjších pedpis, vyjádení dotených územn
samosprávných celk, dotených správních úad a veejnosti
vydává
Krajský úad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostedí a zemdlství jako píslušný
úad podle § 22 písm. e) zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí a o
zmn nkterých souvisejících zákon (zákon o posuzování vliv na životní prostedí), ve
znní pozdjších pedpis
souhlasné stanovisko
k Návrhu zmny . 1 územního plánu Hradec nad Moravicí
S návrhem zmny . 1 územního plánu Hradec nad Moravicí jako celkem lze z hlediska
negativních vliv na životní prostedí souhlasit jako s jednotlivou plochou pi dodržení
následujících podmínek popsaných ve Vyhodnocení SEA.
Podmínky souhlasného stanoviska
1.

Pro ochranu obytné zástavby realizovat protihluková opatení, izolaní prvky ochranné
zelen

2.

Po realizaci zámr provést kontrolní monitoring dodržení ochrany venkovního prostoru
staveb ped nadlimitním hlukem

3.

Pi realizaci stavebních objekt dodržet prostorové a charakterové regulativy staveb

4.

Respektovat podmínky pro územní využití ochranného pásma kulturní památky

5.

Respektovat podmínky využití území v aktivní záplavové zón vodního toku

6.

Dodržet minimalizaní opatení vzhledem k pírodn cenným lokalitám – PP Moravice,
NPR Kaluža

7.

Dbát na zachování odtokových pomr a stávajících melioraních opatení

8.

V nejvyšší možné míe minimalizovat zábory ZPF (pedevším I. a II. tídy ochrany)
a zábory PUPFL

9.

Pro vybrané návrhové plochy zpracovat posouzení EIA, dle z. . 100/2001 Sb.,
o posuzování vliv na ŽP, ve znní pozdjších pedpis

10. Plochy obanské vybavenosti a technické infrastruktury provozovat na základ provozních
ád
11. Pi výkopových pracích dbát na možný výskyt archeologických nález, v konkrétních
pípadech informovat píslušný úad
12. Dodržení stanovených ochranných pásem
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Obecná doporuení
Doporuený postup pro pedcházení vliv zmny . 1 územního plánu na životní prostedí:
1. Konkrétní návrhy projekt hodnotit pomocí navržených environmentálních ukazatel.
2. Provést porovnání jednotlivých zámr s požadavky zákona . 100/2001 Sb. a dále provést
postup dle zákona . 100/2001 Sb.
3. V nezbytných pípadech stanovit varianty ešení.
4. Spolupracovat s veejností i v pípad podlimitních zámr nebo mimo rámec zákona
. 100/2001 Sb.
Pi projektování a realizaci zámr vždy postupovat v souladu s platnou legislativou.
Specifické vlivy bude možno reáln identifikovat až pi posuzování jednotlivých zámr
v rámci navazujících schvalovacích proces.
Konkrétní projektové zámry je nutno ešit v souladu se zákonem o pírod a krajin
. 114/1992 Sb. § 12 – ochrana krajinného rázu a §67 povinnosti investor, výsledné materiály
pedložit píslušným OOP jako podklad pro rozhodování.
Výbr projekt i jejich faktické provádní musí zajistit, aby byly podporovány projekty, které
mohou nejvíce pispt ke zlepšení stavu životního prostedí a veejného zdraví, pípadn aby
projekty splující environmentální kritéria byly pi výbru významn preferovány.
Dsledn dbát, aby funkní plochy vymezené územním plánem byly využívány v souladu
s limity pro hlavní a pípustné využití území.
Toto stanovisko není Rozhodnutím podle zákona . 500/2004 Sb., o správním ízení (správní
ád), ve znní pozdjších pedpis. Toto stanovisko nenahrazuje vyjádení dotených správních
úad ani píslušná povolení podle zvláštních pedpis.

Datum vydání stanoviska:
Otisk razítka píslušného úadu:
Jméno, píjmení a podpis poveného zástupce píslušného úadu:
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Datum zpracování vyhodnocení: 25.srpna 2013

Zpracovatel vyhodnocení:

EKOAUDIT, spol. s r.o.
Podnásepní 1h, 602 00 Brno
Tel.: 543 235 063, 602 555 230
E-mail: ekoaudit@ekoaudit.cz
Http: www.ekoaudit.cz

Jmenovit:

RNDr. Procházka Jií, editel/jednatel spolenosti,
držitel osvdení ke zpracování dokumentace dle zákona
. 100/2001 Sb.

Oprávnná osoba: RNDr. Jií Procházka držitel osvdení MŽP R .j. 135/13/OPVŽ/94 o
odborné zpsobilosti a držitel rozhodnutí o prodloužení autorizace .j. 45966/ENV/11 ke
zpracování dokumentace a posudku podle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní
prostedí a o zmn nkterých souvisejících zákon (zákon o posuzování vliv na životní
prostedí), ve znní pozdjších pedpis.
Podpis zpracovatele vyhodnocení:
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Seznam zkratek
BPEJ
B
BM
BV
OV
D
EIA
EVL
HPJ
CHKO
CHLÚ
k.ú.
NRBK
LBC
OP
PO
PUPFL
PÚR R
PP
RBK
RS
TI
TN
ÚAP
ÚP
ÚPD
ÚSES
ÚSKP R
VKP
ZPF
ZÚR MSK
ZCHÚ
ZZO

Bonitovaná pdn ekologická jednotka
Plocha pro bydlení
Plochy pro bydlení mstské
Plochy pro bydlení venkovské
istírna odpadních vod
Plocha pro dopravu
Environmental impact assessment (posuzování vliv na ŽP)
Evropsky významná lokalita (území Natura 2000)
Hlavní pdní jednotka
Chránná krajinná oblast
Chránné ložiskové území
Katastrální území
Nadregionální biokoridor
Lokální biocentrum
Ochranné pásmo
Ptaí oblast (území Natura 2000)
Pozemky urené k plnní funkcí lesa – plochy lesní
Politika územního rozvoje R
Pírodní park, nebo Pírodní památka
Regionální biokoridor
Plocha pro rekreaci a sport
Plocha technické infrastruktury
Plocha tžby nerostných surovin
Územn analytické podklady
Územní plán
Územn plánovací dokumentace
Územní systém ekologické stability
Ústední seznam kulturních památek eské republiky
Významný krajinný prvek
Zemdlský pdní fond – plochy zemdlské
Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Zvlášt chránná území dle z. 114/1992 Sb.
Zdroj zneištní ovzduší
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